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1. Introdução 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de Ampliação da Pedreira Monte da Serra (Nº 

5206) foi promovido pela empresa Serrabritas - Comércio de Inertes, Construção Civil e Obras 

Públicas Lda., o proponente, e visa dar cumprimento ao requisito imposto pela legislação em 

vigor, que determina a sujeição do Projecto a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA). O mesmo foi elaborado pela empresa TTerra – Engenharia e Ambiente, Lda. (adiante 

designada por TTerra, Lda.). 

A Serrabritas, Lda. é uma sociedade por quotas que iniciou a sua actividade em 1998, na Herdade 

do Monte da Serra, local onde ainda hoje mantém a sede. 

A Serrabritas Lda. é detentora da licença de exploração da Pedreira Nº 5206, denominada “ Monte 

da Serra”. A Pedreira situa-se na Herdade Monte da Serra, freguesia de Peroguarda, concelho de 

Ferreira do Alentejo, encontrando-se inscrito na matriz cadastral respectiva, sob o art.º 4 da 

secção C e descrito na conservatória de registo predial de Ferreira do Alentejo sob o N.º 

00208/96/02/9. 

A Serrabritas dedica-se essencialmente à extracção de inertes, designadamente diorito, para 

obtenção de aglomerados do tipo Brita 4, Brita 3, Brita 2, Brita 1, Pó de Pedra, Bago de Arroz e 

Tout-venant. 

Considerando uma área total de 100 ha, o EIA justifica-se pelo disposto no ponto 18 do Anexo I do 

Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio. Segundo este diploma, as “pedreiras e minas a céu aberto 

numa área superior a 25 ha (…) devem ser objecto de procedimento de AIA. 

A entidade competente para a sua avaliação é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que 

intervirá no processo como Autoridade de AIA, ao abrigo do art. 7º, do nº 1, alínea a) e sub-alínea 

iii), do Decreto-Lei nº 69/2000 (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 

de Novembro). 

Face à pretensão de ampliar a Pedreira e considerando a necessidade de licenciamento da 

exploração com as novas características, identifica-se a Direcção Regional de Economia do 

Alentejo como a entidade competente para a atribuição da licença de exploração, de acordo com 

o disposto na alínea b), do art. 11º do Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro (com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro. 

Salienta-se por fim que o Projecto se encontra, neste momento, em fase de Estudo Prévio. 
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2. Enquadramento legal 

O EIA do Projecto de Ampliação da Pedreira Monte da Serra foi desenvolvido com o objectivo de 

responder aos requisitos legais impostos pelo Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio (com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 5 de Novembro), que estabelece o 

regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental. Efectivamente, segundo a alínea a), do nº 18, 

do anexo I do diploma supracitado, impõe-se a sujeição a processo de AIA de todos os projectos 

de pedreiras a céu aberto com área ≥ 25 ha. 

Durante a sua elaboração foram observadas as normas técnicas vigentes na Portaria nº 330/2001, 

de 2 de Abril, e as orientações definidas no anexo III do Decreto-Lei nº 69/2000. Atendendo à 

tipologia do Projecto foi também observado o Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, que 

aprova o regime jurídico da Pesquisa e Exploração de Massas Minerais, com a redacção 

conferida pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro. 

Para a caracterização e análise de cada factor ambiental susceptível de ser afectado foi ainda 

considerada legislação específica, referida oportunamente. 
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3. Equipa técnica e período de execução do EIA 

O EIA do Projecto de Ampliação da Pedreira Monte da Serra foi iniciado em Novembro de 2008 e 

concluído em Novembro de 2010, com a apresentação do presente Relatório Síntese, da inteira 

responsabilidade da equipa técnica da empresa TTerra, Lda. 

Na sua elaboração contou-se com a participação do Eng. Rui Jorge, colaborador da empresa 

Serrabritas, Lda. e do Eng. António Crespo, responsável pelo Plano de Pedreira.    

A equipa técnica responsável pela elaboração do EIA é constituída por colaboradores internos da 

TTerra, Lda. e com formação pluridisciplinar, conforme se indica no Quadro 1. A participação de 

cada elemento foi devidamente integrada, complementada e discutida por toda a equipa, 

procurando o máximo rigor técnico, coerência na avaliação de impactes e sugestões de medidas 

de minimização adequadas e eficazes.  

Quadro 1: Equipa Técnica do EIA. 

ELEMENTOS FORMAÇÃO /QUALIFICAÇÃO  PARTICIPAÇÃO  

Maria João 
Figueiredo1 

Pós-graduações em Higiene e Segurança 
no Trabalho, Eng. Sanitária e Gestão 

Eng.ª dos Recursos Hídricos 

Coordenação do EIA, 
Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar, Resíduos. 
Gestão Ambiental e Plano de Monitorização,  

Elaboração do Relatório Final do EIA 

Antónia Figueiredo 
Pós-graduações em Hidraúlica e 

Recursos Hídricos e em Eng. Sanitária 
Eng.ª dos Recursos Hídricos 

Clima, Recursos Hídricos  
Controlo de Qualidade 

Gestão Ambiental e Plano de Monitorização 
Revisão do EIA 

Helena Abelha Arquitecta Paisagista Solos, Uso Actual do Solo, Paisagem, 
Ordenamento do Território e Planeamento 

Paulo Ribeiro 
Mestrando em Sistemas de Informação 

Geográfica  
Lic. Ciências do Ambiente 

Cartografia 

Marta Matos 
Mestrando em Geografia e Ambiente 

Lic. Geografia Sócio-economia 

Vera Duarte Lic. Ciências do Ambiente   Ecologia, Fauna e Flora. 

Inês Coelho Eng.ª do Ambiente Resumo Não Técnico 

 
A componente Arqueologia foi assegurada pelo Dr. Bruno Silva e Dr. Carlos Costa, da empresa 

Amphora Arqueologia, Lda. 
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4. Antecedentes 

A 25 de Agosto de 2000 foi atribuída pela Delegação Regional do Alentejo do Ministério da 

Economia, a licença de estabelecimento da Pedreira Monte da Serra, com o Nº 5206, (Proc. 862-

0208006/SRG) para uma área de 50 000 m2. 

Com a entrada em vigor do novo regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais-

pedreiras, com o Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, em substituição do Decreto-Lei nº 

89/90, de 16 de Março, a Serrabritas procedeu em Abril de 2003 à adaptação do Plano de 

Pedreira. Contudo e apesar da dimensão da exploração, não foi elaborado o EIA.  

Face à existência de material geológico com aproveitamento económico, a Serrabritas decidiu em 

2008 proceder à ampliação da Pedreira. Para o efeito, elaborou novo Plano de Pedreira, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro, articulando-o com o novo 

regime do exercício da actividade industrial estabelecido pelo Decreto-Lei nº 209/2008, de 29 de 

Outubro. 

Com esta ampliação, o Projecto ficou sujeito a procedimento de AIA, sendo este relatório parte 

integrante dessa avaliação. 
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5. Metodologia e estrutura do EIA 

De forma a que o EIA possa identificar, caracterizar e avaliar o conjunto de ocorrências 

susceptíveis de provocarem desequilíbrios benéficos ou adversos no ambiente decorrentes do 

Projecto de Ampliação da Pedreira Monte da Serra, bem como apresentar as respectivas medidas 

capazes de os minorar ou majorar, aplicou-se a metodologia mais adequada e aceite nos meios 

nacionais e internacionais. Em síntese, designadamente:  

• Descrição geral das principais características do projecto com particular incidência nos 

aspectos mais susceptíveis de provocar consequências ambientais nas várias fases de 

actividade, a sua localização e características funcionais, justificação e objectivos, 

antecedentes e enquadramento nos instrumentos de gestão territorial vigentes; 

• Identificação e caracterização do actual estado do ambiente existente na área afecta ao 

Projecto e envolvente. Os descritores ambientais englobados nesta caracterização têm 

diferentes aprofundamentos de análise tendo em atenção a especificidade do Projecto – 

foi dispensado maior atenção e detalhe aos aspectos onde se prevê que venham a 

detectar-se maiores repercussões. A metodologia geral aplicada nesta etapa consiste, 

fundamentalmente, na recolha de informação, pesquisa bibliográfica e consulta a 

entidades e organismos com competências nestas matérias (INETI; INAG; INE; APA, 

ICNB; DGOTDU; IGESPAR; entre outros), consolidada e comprovada pela análise dos 

dados e informações recolhidas nos trabalhos de campo e visitas ao local realizados para 

todos os descritores definidos: Clima; Geologia, Geomorfologia e Geotécnica; Solos; Flora 

e Fauna; Ordenamento do Território; Uso do Solo; Paisagem; Sócio-economia; Hidrologia 

e Hidrogeologia; Património Histórico e Arqueológico; Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro. 

• Previsão da evolução ambiental do local com a presença do Projecto, identificando, 

antecipando e avaliando os impactes ambientais expectáveis nas diversas fases de 

actividade. Os impactes identificados foram divididos considerando a fase temporal em que 

é estimada a sua ocorrência e o descritor afectado, onde este se manifesta. Foram 

igualmente considerados os impactes cumulativos; 

• Definição de medidas cautelares, minimizadoras e/ou compensatórias dos impactes 

avaliados, adequadas aos efeitos previstos de forma a garantir a manutenção de níveis 

aceitáveis de qualidade ambiental. Os impactes que se prevejam positivos são igualmente 

objecto de análise de forma a promover e expandir a sua magnitude; 
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• Proposta de acções de acompanhamento e de monitorização da qualidade ambiental do 

local, bem como da efectivação das respectivas medidas minimizadoras; 

• Compilação e elaboração, objectiva e sintética, da informação anteriormente explicitada, 

sob a forma de um Relatório Síntese; 

• Identificação de lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboração do 

presente estudo. 

A estrutura do Relatório Síntese que se apresenta obedece às Normas técnicas para a estrutura 

do estudo de impacte ambiental, apresentada na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Assim, o 

Relatório de EIA encontra-se dividido nos seguintes capítulos:  

• Capítulo 1 – Introdução: Identificação, objectivos e justificação do Projecto; 

• Capítulo 2 – Enquadramento Legal: Identificação dos diplomas legais, das entidades 

intervenientes e da estrutura do EIA; 

• Capítulo 3 – Equipa técnica e período de execução do EIA: Identificação dos responsáveis 

e colaboradores do EIA; 

• Capítulo 4 – Antecedentes: Referência aos antecedentes do EIA; 

• Capítulo 5 – Metodologia e estrutura do EIA: Referência ao plano geral; 

• Capítulo 6 - Objectivos e justificação do projecto: Descrição dos objectivos e da 

necessidade do projecto e conformidade do projecto com os instrumentos de gestão 

territorial existentes e em vigor; 

• Capítulo 7 – Localização do Projecto: Contexto nacional e regional; 

• Capítulo 8 – Descrição do Projecto: Descrição das principais características do Projecto e 

alternativas, infra-estruturas, equipamentos e procedimentos associados e projectos 

complementares; 

• Capítulo 9 – Conformidade com os instrumentos de gestão territorial: Identificação e 

analise da conformidade com os instrumentos de gestão territorial; 
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• Capítulo 10 – Caracterização da Situação de Referência: Descrição do estado actual do 

ambiente na zona de implementação do Projecto; 

• Capítulo 11 – Evolução previsível do estado do ambiente na ausência do Projecto; 

• Capitulo 12 – Análise de Riscos: Avaliação do risco associado ao estado actual da 

pedreira. E, também, identificação, caracterização e avaliação dos riscos associados às 

actividades decorrentes do Projecto de ampliação; 

• Capítulo 13 – Identificação, Avaliação dos Impactes Ambientais e Medidas de 

Minimização: Descrição, análise e classificação dos impactes ambientais identificados e 

metodologia de avaliação. E, apresentação das acções e técnicas previstas para evitar, 

minorar ou compensar os impactes negativos e para potenciar os eventuais impactes 

positivos, com a necessária articulação com o Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística; 

• Capítulo 14 – Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental: Apresentação das acções 

previstas de acompanhamento, verificação e manutenção da qualidade ambiental e da 

aplicabilidade e eficácia das medidas de minimização; 

• Capítulo 15 – Lacunas Técnicas e de Conhecimento: Identificação de constrangimentos 

técnicos, ou de conhecimento, ocorridos durante a elaboração do EIA; 

• Capítulo 16 – Conclusões: Principais conclusões do EIA, evidenciando questões 

controversas ou particulares do Projecto, se relevantes; 

• Bibliografia; 

• Anexos – Reunião de documentos de suporte ao Relatório do EIA considerados 

pertinentes, bem como cartografia de apoio. 

Como previsto no n.º 9 do Art.º 12 do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, o Resumo Não 

Técnico (RNT) constitui, igualmente, uma das peças do Estudo de Impacte Ambiental. 

Apresentando-se em documento separado, o seu propósito, enquanto elemento do EIA, é o de 

sumariar e traduzir em linguagem não técnica, o conteúdo do Relatório Síntese, tornando este 

documento mais acessível a um grupo mais alargado de interessados.  
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Pelos motivos expostos, o presente Relatório será acompanhado do respectivo RNT, 

disponibilizado nos formatos exigidos (suporte de papel e informático selado) e respeitando os 

“Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de RNT”, publicados pelo Instituto do 

Ambiente. 
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6. Objectivos e justificação do Projecto 

O sector da indústria extractiva tem uma forte expressão na região Alentejo, sendo na vertente da 

extracção de rochas industriais que se enquadra a actividade da Pedreira Monte da Serra, cuja 

laboração decorre há já alguns anos servindo de charneira a uma importante actividade industrial, 

construção civil e obras públicas. 

O Plano de Lavra foi desenvolvido para uma área de 100 ha, onde esta inserida a Pedreira. No 

entanto, uma vez que uma conduta da EDIA atravessa esta área foi necessário criar uma zona de 

defesa numa faixa com a largura de 200 m para cada lado. Assim, a área do Plano de Lavra 

contempla 64 ha, pois 36 ha pertencem à referida zona de defesa. 

Com o presente projecto, a Serrabritas, Lda. pretende optimizar as potencialidades da Pedreira 

Monte da Pedra através da sua ampliação, o que se traduzirá num acréscimo da área de 

exploração de 5 ha para 64 ha e, consequentemente, no aumento das suas reservas úteis.    

A Pedreira de Monte da Pedra apresenta um recurso potencial comercializável estimado em 16. 

486. 500 ton, que contribuirá para dar resposta à contínua procura local, por este tipo de material. 

Neste sentido, inclui-se na estratégia de crescimento da empresa Serrabritas, Lda., que assume o 

Projecto de ampliação como um factor fundamental à sua continuidade e sustentabilidade. 
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7. Localização 

A Pedreira Monte da Serra situa-se na Herdade Monte da Serra, freguesia de Peroguarda, 

concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja. Do ponto de vista das Unidades Territoriais, a 

Pedreira encontra-se inserida na Região Alentejo (NUT II) e Sub-região Baixo Alentejo (NUT III).  

É servida pelo Itinerário Principal (IP) 8 que funciona como acesso entre Beja – Ferreira do 

Alentejo (Figura 1). 

 
 

Figura 1: Enquadramento da Pedreira de Serrabritas. 

 
A Norte da Pedreira passa o canal adutor do bloco de rega Pisão – Roxo. No limite Nordeste 

existe uma central de betuminoso da Ibera – Indústria de Betão, S.A. 
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A Pedreira pode ser delimitada por uma poligonal com 4 vértices, cujas coordenadas 

rectangulares se apresentam no Quadro 2. 

Quadro 2: Coordenadas rectangulares que definem a p oligonal da Pedreira de Monte da Serra 1. 

COORDENADAS  Nº DOS 
VÉRTICES M P 

1 9760,951 -178382,767 
2 8806,219 -178006,271 
3 9342,627 -176903,486 
4 10303,741 -177261,108 

 

A propriedade onde a exploração está implantada abrange uma área de 422,395 ha e é 

confrontada a Norte com as propriedades da Zambujeira e da Chaminé, a Sul com a propriedade 

Fazendas de Beringel, a Poente com as propriedades Duca e Paço e a Nascente com a Fazendas 

de Beringel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ligação à Rede Geodésica Nacional, Projecção Hayford-Gauss, Datum Lisboa, Origem das coordenadas no 
Marégrafo de Cascais. 
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8. Descrição do Projecto e Alternativas consideradas 

8.1. Descrição do Projecto 

O Projecto de Ampliação da Pedreira Monte da Serra tem um horizonte temporal de 30 anos e 

tem por objectivo a exploração de inertes para britagem, designadamente diorito com utilização 

para a construção civil e obras públicas, através dos seguintes produtos: 

Quadro 3: Produtos acabados para comercialização. 

MATERIAL  

Pó de Pedra 0/5 

Bago de Arroz 5/8 

Brita 8/14 

Brita 14/25 

Brita 25/40 

Rachão 110 /200 

Enrocamento 

Agregado Britado (Tout-Venant) 

 
 
Como já referido, o Plano de Lavra foi realizado para uma área de 100 ha de terreno, no entanto, 

dado a conduta adutora da EDIA atravessar o terreno foi necessário prever uma zona de defesa 

através de uma faixa com a largura de 200 m para cada lado. Desta forma, a área do Plano de 

Lavra corresponde a 64 ha, dado 36 ha pertencem à zona de defesa. 

Na zona de defesa embora não seja permitida a exploração da rocha é possível a localização de 

determinadas instalações de apoio, bem como as unidades de britagem e respectivo stock dos 

diferentes calibres da unidade de britagem. 

Face ao atravessamento da conduta da EDIA, a lavra desenvolve-se em duas explorações que 

foram designadas respectivamente por “Exploração A” e “Exploração B” (Figura 2). 
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Figura 2: Limites da área de intervenção do Plano de  Lavra: a tracejado identifica-se a conduta da EDIA e os 

limites identificados a azul compreendem as duas ex plorações A e B. 
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Apresentam-se no Quadro 4 as áreas de exploração da Pedreira na fase actual e nas duas fases 

previstas para a lavra. 

Quadro 4: Áreas de exploração – actual e previsto. 

Área actual da exploração 6 ha 
   

Áreas das explorações 1ª fase 2ªfase 
Área da exploração A 12 ha 14,5 ha 
Área da exploração B 2,4 ha 4,6 ha 

 

8.1.1. Sistema de extracção, desmonte e transporte 

A Pedreira Monte da Serra realiza presentemente uma lavra a céu aberto, em corta (abaixo da 

superfície), por degraus direitos com 10 m de altura por 8 m de largura. Apesar da ampliação, o 

método de desmonte será mantido e, como ele, processada a lavra até à cota final de149,5 m e 

de 130,5 m na exploração A e B, respectivamente - Quadro 5. 

Quadro 5: Características do desenvolvimento da lav ra. 

CARACTERÍSTICAS DA LAVRA  EXPLORAÇÃO  A EXPLORAÇÃO B 

Cota piso 0 199.5 m 180.5 m 

Cota piso 5 149.5 m 130.5 m 

Nº de pisos 5 5 

Altura dos pisos 10 m 10 m 

Largura dos patamares 8 m 8 m 

Inclinação das bancadas 12.5º 12.5º 

Profundidade máxima 50 m 50 m 

Peso especifico 2.9 ton/m3 2.9 ton/m3 

Área exploração Fase 1 12 há 2.4 ha 

Área exploração Fase 2 14.5 há 4.6 ha 

Volume a explorar fase 1 2.200.000 m3 ---------» 6.380.000 ton 500.000 m3 ---------» 1.450.000 ton 

Volume a explorar fase 2 3.200.000 m3 ---------» 18.502.000 ton 1.200.000 m3 ---------» 3.480.000 ton 

Reservas brutas 18.502.000 ton 3.480.000 ton 

Rendimento de desmonte 75% 75% 

RESERVAS COMERCIAIS 13.876.500 ton 2.610.000 ton 
Reservas comerciais totais 

Reservas Exploração A + Reservas Exploração B 
16.486.500 ton 

 
O sistema de extracção manterá também a sua configuração actual, estruturando-se nas 

seguintes operações unitárias: 

1. Preparação e traçagem, com: 

• Desobstrução e limpeza da bancada a explorar através do destapamento ou 

decapagem de materiais finos existentes à superfície; 
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• Delimitação das frentes de desmonte de forma a optimizar os trabalhos de 

exploração e a aumentar o rendimento da Pedreira; 

2. Furação, desenvolvida paralelamente à frente da crista com recurso a meio mecânico e de 

acordo com o diagrama de fogo, considerando os seguintes parâmetros: 

Quadro 6: Parâmetros do diagrama de fogo. 

PARÂMETROS  VALOR TIPO  

Altura da bancada 10 a 11m 

Largura do piso da bancada 8 m 

Inclinação do furo 10º a 15º 

Afastamento 2,5 m 

Espaçamento 2,5 a 3,13 m 

Subfuração 0,75 a 1 m 

Comprimento do furo 11 a 12 m 

Atacamento 2,5 m 

Diâmetros do furo 64 mm 

Diâmetro do explosivo 50 mm 

 
O desmonte será efectuado com recurso a emulsões explosivas, recorrendo-se a uma empresa 

da especialidade, que providenciará também o transporte e a recolha das sobras, prescindindo-se 

desta forma da necessidade de paiol fixo. 

3. Limpeza da frente e remoção do material, com: 

• Selecção do material desmontado (selecção do material com boa qualidade para a 

obtenção de agregados, dos detritos); 

• Carregamento do material seleccionado para dumper’s, através de uma 

escavadora de rotação total; 

4. Transporte do material, segundo um circuito do tipo cíclico, para os seguintes locais, 

consoante as condições disponíveis: 

• Parque de materiais localizado junto à central de britagem e do britador primário; 

• Alimentador do britador primário;  

5. Quebra, britagem e transformação dos materiais com: 

• Utilização de equipamento fixo, designadamente o britador primário; 

• Encaminhamento para a zona de pré-stock; 

• Encaminhamento do material da zona de pré-stock para os britadores secundários, 

através das duas linhas de britagem existentes (Fotografia 1). 
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A partir destas linhas de britagem são produzidos os seguintes materiais: 

• Linha de britagem 1: Pó, Bago de Arroz, Brita 1, Brita 2 e Brita 3;  

• Linha de britagem 2: Tout-venant e Brita 4. 

A primeira linha é parte integrante da exploração inicial, enquanto que a segunda linha surge na 

sequencia da estratégia de desenvolvimento da empresa, possibilitando a obtenção de produtos 

de melhor qualidade a um preço competitivo. 

 
Fotografia 1: Linhas de britagem (linha 1 em primei ro plano). 

 
Das duas linhas de britagem apenas a linha de britagem 1 está licenciada, tendo sido incluída na 

área inicial de exploração de 5 ha. Face às alterações no regime jurídico do licenciamento da 

actividade industrial, a Serrabritas deu início em Dezembro de 2009 ao processo de licenciamento 

da sua central de britagem, o qual se encontra em curso.  

Parte do material britado é, ainda, transformado para a obtenção de betão betuminoso e betão 

pronto, através de uma central de betuminoso para massas quentes (Fotografia 2) e massas frias 

(Fotografia 3). Esta encontra-se também em processo de licenciamento. 

 
Fotografia 2: Central de betuminoso – produção de m assas quentes. 
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Fotografia 3: Central de betuminoso – produção de m assas frias. 

Linha de Britagem 1: 

Esta linha de britagem é composta por: 

• Um cone secundário de 200 ton/hora, que transformará a pedra em dimensões inferiores a 

0,08 m de diâmetro; 

• Um crivo secundário de 3 m2. Este crivo permite seleccionar material para a execução de 

agregado britado de granulometria extensa; 

• Um cone terciário de 150 ton/hora, que transformará a pedra em dimensões inferiores a 

0,045 m de diâmetro; 

• Um crivo final de 6 m2 que fará a selecção das diferentes granulometrias; 

• Cinco linhas de selecção de material, nomeadamente Pó, Bago de Arroz, Brita 1, Brita 2 e 

Brita 3. 

Linha de Britagem 2: 

O objectivo desta linha, é produzir Tout-venant e Brita 4, materiais que a linha de britagem 1 

fabrica em menor quantidade. Esta linha é composta por: 

• Um cone secundário de 250 ton/hora, que transformará a pedra em dimensões inferiores a 

0,08 m de diâmetro; 

• Um impactor terciário de 200 ton/hora, que transformará a pedra em dimensões inferiores a 

0,05 m de diâmetro; 
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• Um crivo final de 6 m2 que fará a selecção das diferentes granulometrias; 

• Duas linhas de selecção de material, nomeadamente Tout-Venant e Brita 4. 

Os materiais britados são posteriormente encaminhados para o Parqueamento de materiais 

britados. 

No sistema e circuito de transporte cíclico, que caracteriza esta Pedreira, as máquinas realizam 

em simultâneo as operações de carga e transportes. A exploração possui dois acessos bem 

definidos, que servem para o transporte dos materiais desmontados para os sectores de britagem 

e de parqueamento. 

8.1.2. Equipamentos, infra-estruturas e sistemas de apoio industrial 

8.1.2.1. Equipamentos 

Para a extracção e transporte do material, a Pedreira dispõe de um conjunto diversificado de 

equipamento de natureza móvel (Quadro 7) e fixa (Quadro 8). 

Quadro 7: Equipamento móvel. 

TIPO MARCA MODELO 

Bulldozer Komatsu D60 (160 CV e 25 toneladas) 

Carro de perfuração hidráulico Atlas Copco Roc 612 HC (100 CV e 10 toneladas) 

Escavadora de rotação total Komatsu PC450 (320 CV e 45 toneladas) 

Dumpers Volvo BM A30 (180 CV e 25 toneladas) 

Pá carregadora Volvo L150 (220 CV e 22 toneladas) 

Pá carregadora Komatsu WA470 (220 CV e 22 toneladas) 

(Fonte: Serrabritas, Lda.) 

Quadro 8: Equipamento fixo. 

TIPO MARCA MODELO 

Alimentador vibrante Svedala - 

Primário Bergeaud - 

Túnel de alimentação - - 

Cone Secundário Kemco PJ-36 (200 ton/hora) 

Crivo secundário Intecop-Garnier - 

Cone Terciário Svedala H3000 (150 ton/hora) 

Crivo Final Intecop-Garnier - 

Linha de Britagem 1 

5 linhas de selecção - - 

Cone Secundário Svedala H4000 (250 ton/hora) 

Impactor Terciário Hazemag - 

Crivo Final Intecop-Garnier - 
Linha de Britagem 2 

2 linhas de selecção - - 

(Fonte: Serrabritas, Lda.) 
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A Serrabritas, Lda. dispõe ainda de uma balança/báscula da marca Paulo, modelo BP-1, com 

capacidade máxima de 80 000 kg. Encontra-se certificada pelo Ministério da Economia através de 

inspecções de controlo periódicas. 

8.1.2.2. Infra-estruturas 

As principais infra-estruturas são: 

• Escritório 

O edifício do escritório está localizado à entrada da exploração, junto à EN 121. Inclui a secretaria 

e o sector de compras e encomendas de materiais para a laboração do equipamento existente 

(Fotografia 4). 

 
Fotografia 4: Escritório. 

• Cantina 

A cantina encontra-se localizada junto ao escritório e tem capacidade para trinta pessoas. Está 

equipada com materiais não inflamáveis. É adjacente às instalações sanitárias. 

• Edifício administrativo da balança/báscula 

A este equipamento está associado um pequeno edifício administrativo, que permite as operações 

de pesagem e emissão das respectivas guias de transporte ou de remessa (Fotografia 5). 
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Fotografia 5: Báscula e edifício administrativo. 

• Oficina 

A oficina destina-se à manutenção do equipamento (Fotografia 6) e encontra-se em fase de 

licenciamento. 

Possui uma área coberta de 600 m2, pavimento impermeável e não sujeito a agentes agressivos. 

Está dotada de iluminação e rede de energia eléctrica, bem como de sanitários ligados a uma 

fibrofossa 

 
Fotografia 6: Oficina. 

• Instalações sociais 

As instalações sociais consistem em módulos pré-fabricados, com seis quartos, instalações 

sanitárias e ar condicionado. Destinam-se ao conforto dos funcionários. 
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8.1.2.3. Sistema de abastecimento de água 

A exploração não possui ligação à rede de abastecimento de água, pelo que se dispõe de um furo 

localizado na proximidade das instalações sociais (Fotografia 7), devidamente licenciado (Anexo 

II).  

 
Fotografia 7: Furo para abastecimento de água. 

8.1.2.4. Sistema de abastecimento de energia eléctrica 

O fornecimento de energia à pedreira e respectivos anexos é assegurado por um posto de 

transformação tipo alvenaria com 1600 kVA, 15 kV (Fotografia 8), devidamente aprovado pela 

Direcção Regional de Economia do Alentejo. 

 
Fotografia 8: Posto de transformação. 

8.1.2.5. Sistema de drenagem e esgotos 

8.1.2.5.1 Águas superficiais 
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A água acumulada nos patamares é encaminhada por valas de drenagem para o fundo da corta, 

onde é acumulada numa bacia de decantação (Fotografia 9). Após a decantação, a água é 

bombeada e utilizada na rega de caminhos e acessos, e na lavagem de equipamentos. Quando 

em excesso, é bombeada para o Barranco de Farias. 

 
Fotografia 9: Acumulação de água no fundo da corta.  

8.1.2.5.2 Águas residuais domésticas 

As águas residuais domésticas provenientes das instalações sanitárias e da cantina são 

encaminhadas para uma fossa séptica estanque.  

As águas provenientes das instalações sanitárias localizadas na oficina são encaminhadas para 

uma fibrofossa (Modelo FB 007), em fase de licenciamento. 

A fibrofossa é constituída por uma cuba cilíndrica de eixo horizontal com dois compartimentos 

aparafusados, com juntas de estanquicidade e reforçados com resina poliéster. Está projectada 

para um máximo de 7 trabalhadores e um volume útil de 2 200 L., apresentando as seguintes 

características: 

Quadro 9: Dimensões da Fibrofossa. 

PARÂMETRO  DIMENSÃO 

Diâmetro 1,00 m 

Altura do líquido 1,00 m 

Comprimento total 3,00 m 

Comprimento do primeiro compartimento 2,00 m 

Comprimento do segundo compartimento 1,00 m 

(Fonte: PGA) 

As fossas são limpas de forma periódica pelos serviços municipalizados e as lamas recolhidas. 
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Na propriedade existe ainda uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). A 20 de 

Maio de 2004 foi solicitado à então Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território, 

um pedido de licença de rejeição de águas residuais, cujo deferimento data de Janeiro de 2009. 

Trata-se de uma mini estação depuradora por oxidação total em baixa carga (Fotografia 10), 

modelo Biomin 30 Compacta, composta por um separador de gorduras (Fotografia 11) e com 

trincheira drenante.  

O separador de gorduras (Modelo SG01C) encontra-se instalado a montante da recepção das 

águas das instalações sanitárias e da ETAR Biomin. É fabricado em poliéster reforçado a fibra de 

vidro, com protecção anti-corrosão e com elevada resistência a esforços de tracção provocados 

pelo terreno. Está dimensionado para 100 refeições e possui um formato cúbico, estando a vigia 

coberta com tampa de ferro fundido. No Quadro 10 são indicadas as suas dimensões.  

 
Fotografia 10: ETAR compacta. 

 

 
Fotografia 11: Separador de gorduras. 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO  
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA MONTE DA SERRA 

 SERRABRITAS, LDA. 

 

 
  43 

 

Quadro 10: Dimensões do separador de gorduras. 

PARÂMETROS  DIMENSÃO 

Entrada 110 mm 

Saída 110 mm Diâmetro da tubagem 

Ventilação 50 mm 

Altura 1,00 m 

Comprimento 1,00 m Dimensões interiores 

Largura 0,90 m 

Comprimento 0,97 m 

Topo 0,97 m Dimensões exteriores 

Altura 1,3 m 

(Fonte: PGA) 

Possui uma entrada de águas sujas, uma saída de águas tratadas e uma ligação trifásica de 220 

V, com potência de 1,1 kW.  

Nos Quadro 11 e Quadro 12 são indicadas as dimensões da Biomin 30 e os respectivos 

parâmetros de cálculo utilizados para o seu dimensionamento. 

Quadro 11: Dimensões da ETAR. 

PARÂMETRO  DIMENSÃO 

Diâmetro total 2,50 m 

Altura da cuba 2,78 m 

Altura total 3,25 m 

Caudal diário 4 500 litros 

(Fonte: Serrabritas, Lda.) 

Quadro 12: Parâmetros de cálculo. 

PARÂMETRO  VALOR  

Nº refeições diárias 80 

Nº de funcionários 25 

Efluente por refeição 25 litros (inclui utilização de I. S.) 

Efluente por funcionário e por dia 70 litros 

Total do efluente diário 80 x 25 +70 x 25 = 3 750 litros 

Efluente extra diário 750 litros (20%) 

(Fonte: Serrabritas, Lda.) 

Com o separador de gorduras é estimada a concentração de óleos e gorduras à saída da ETAR 

inferior a 15 mg/l. Foi dimensionado para receber águas residuais de 80 refeições diárias e possui 

as dimensões apresentadas no Quadro 13.  
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Quadro 13: Dimensões do interceptor de gorduras. 

PARÂMETRO  DIMENSÃO 

Comprimento 0,97 m 

Largura 0,97 m 

Altura 1,30 m 

(Fonte: Serrabritas, Lda.) 

A trincheira drenante é composta por uma vala de britas e areias de diversas granulometrias, onde 

as águas residuais tratadas chegam através de dois tubos de PVC perfurado, cujo objectivo é 

“filtrar” eventuais resíduos de matéria orgânica que não tenham sido tratados nas etapas 

anteriores.  

Na Figura 3 representa-se esquematicamente o sistema de tratamento do efluente doméstico. 

 
 

Figura 3: Funcionamento esquemático da ETAR compacta . 

8.1.2.6. Abastecimento de combustível 

A exploração dispõe de um posto de abastecimento licenciado, dotado de um depósito de 25 000 
litros e de uma bomba eléctrica para abastecimento do gasóleo às máquinas ( 

Fotografia 12 ). Está instalado numa zona impermeável, conforme as normas preconizadas pelo 

Ministério da Industria e Energia. 

 
Fotografia 12: Posto de combustível.  
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Junto a este depósito está instalado um dos dois interceptores de hidrocarbonetos existentes na 

exploração (Modelo IH01B). O segundo (Modelo IH06B) encontra-se instalado junto à oficina e 

recebe os efluentes da fossa de mudança de óleos e do parque de óleos. Ambos são fabricados 

em poliéster e reforçados a fibra de vidro, com protecção anti-corrosão e com elevada resistência 

a esforços de tracção provocados pelo terreno. Estão equipados com sistema de obturação 

automática, que impede a saída de hidrocarbonetos em caso de saturação do equipamento.  

No Quadro 14 são indicados os respectivos parâmetros de dimensionamento por cada modelo. 

Quadro 14: Dimensões dos interceptores de hidrocarb onetos. 

PARÂMETROS  DIMENSÃO 

MODELO IH01B 

Caudal 1,5 l/s 

Volume total 700 litros 

Máxima 350 litros 
Retenção 

Nominal 77 litros 

Altura 0,90 m 

Comprimento 0,96 m Dimensões interiores 

Largura 0,96 m 

MODELO IH06B 

Caudal 6 l/s 

Volume total 3200 litros 

Máxima 1600 litros 
Retenção 

Nominal 364 litros 

Diâmetro 1,00 m 

Altura - 

Comprimento 4,35 m 
Dimensões exteriores 

Largura - 

(Fonte: PGA) 

8.1.2.7. Outras infra-estruturas 

Na propriedade da Serrabritas, Lda. existe ainda uma área alugada à empresa Ibera – Indústria de 

Betão, SA., onde está implantada uma central de betuminoso pronto (Fotografia 13). Esta 

instalação encontra-se licenciada pela Direcção Regional de Economia do Alentejo. 
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Fotografia 13: Instalações da Ibera, SA. 

 
No Anexo I, Desenho 01, é apresentada a distribuição das infra-estruturas e equipamentos 

existentes na área do Projecto. Nos Desenhos 02 a 04 é apresentada a situação actual e final da 

Pedreira com o desenvolvimento do Projecto. 

8.1.3. Recursos humanos 

A Pedreira Monte da Serra emprega 23 funcionários, distribuídos pelas seguintes categorias 

profissionais. 

Quadro 15: Trabalhadores afectos à Pedreira. 

CATEGORIA PROFISSIONAL  Nº DE TRABALHADORES  

Operador de máquinas 10 

Apontador 1 

Servente 1 

Serralheiro civil 4 

Motorista de pesados 3 

Mecânico de automóveis 1 

Escriturário 1 

Cozinheiro 1 

Ajudante de cozinha 1 

(Fonte: Serrabritas, Lda.) 

O horário de laboração é de 40 horas semanais. 

8.1.4. Recuperação paisagística 

A proposta de recuperação paisagística visa a reabilitação da área da pedreira e a recuperação 

das funções e dos processos naturais existentes no local anteriormente à perturbação. Para essa 

reabilitação foi considerado o enchimento mínimo dos degraus através da deposição de solo fértil, 
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dada a inexistência de material estéril para o enchimento das cavas. No fundo das cortas não será 

efectuado qualquer revestimento, de forma a salvaguardar a exploração futura do recurso 

geológico existente no local. Com a solução escolhida procurar-se-á promover o equilíbrio 

biofísico do meio, salvaguardar as propriedades do solo através da sua defesa contra fenómenos 

erosivos e reabilitar ecologicamente a área de intervenção com o restabelecimento de habitats 

entretanto degradados. 

Nos quadros seguintes apresenta-se o elenco florístico considerado para os trabalhos de 

recuperação paisagística. 

Quadro 16: Composição arbórea. 

ESPÉCIE NOME VULGAR  

Casuarina equisetifolia Casuarina 

Cupressus sempervirens Cipreste 

Olea europaea var. europaea Oliveira 

Pinus pinea Pinheiro Manso 

Quercus rotundifolia Azinheira 

 

Quadro 17: Composição arbustiva e sub-arbustiva. 

Espécie Nome vulgar 

Cytisus striatus Giesta-amarela 

Hedera helix Hera 

Pistacea lentiscus Aroeira 

Rhamnus alaternus Sanguinho-das-sebes 

Ruscus aculeatus Gilbardeira 

 
A recuperação paisagística obedecerá ao faseamento da lavra, tendo início após a conclusão dos 

trabalhos em cada zona. 

No Desenho 05 é apresentada a situação final da Pedreira Monte da Serra após a recuperação 

paisagística.  

8.2. Projectos associados ou complementares 

Para além do Projecto de Ampliação da Pedreira Monte da Serra encontram-se previstos e/ou em 

execução dois outros projectos para a freguesia de Peroguarda, já sujeitos a EIA e com 

Declarações de Impacte Ambiental (DIA) favoráveis condicionadas, designadamente os seguintes: 

• Projecto do Troço de Ligação Pisão-Roxo, cujo promotor é a EDIA – Empresa de 

Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva; 
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• Projecto do Itinerário Principal 8 (IP8) – Santiago do Cacém/Beja, cujo promotor é o ex-IEP 

– Instituto das Estradas de Portugal, actual EP - Estradas de Portugal, IP. 

O Projecto do Troço de Ligação Pisão-Roxo insere-se no Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva (EFMA), o qual fornecerá água a três sistemas de rega independentes (Sistema de Rega 

de Pedrógão, Sistema de Rega do Ardila e Sistema de Rega do Alqueva) com dois grandes 

blocos - Alto Alentejo e Baixo Alentejo. Este troço tem origem no canal de adução Alvito-Pisão e 

desenvolve-se na direcção NE-SO e N-S, após o atravessamento da Ribeira de Canhestros. Inclui 

os reservatórios de Ferreira, de Trindade e de Chancuda, bem como a barragem do Penedrão e a 

Central Hidroeléctrica do Roxo.  

O projecto contempla componentes em área (barragens e reservatórios) e elementos do tipo linear 

(condutas e canais). É precisamente um destes últimos elementos, o canal Pisão/Penedrão, que 

atravessa a propriedade da Serrabritas, Lda. e condiciona espacialmente a ampliação da pedreira 

(Fotografia 14). 

 
Fotografia 14: Obras da construção do canal de Pisão -Roxo. 

O Projecto do Itinerário Principal 8 desenvolve-se ao longo de mais de 90 km, desde Santiago do 

Cacém até Beja, prevendo a instalação de uma via com 2 faixas de rodagem com 7,50 m. Dos 

troços considerados, destacam-se o que liga Ferreira do Alentejo a Beja pela sua proximidade à 

Pedreira Monte da Serra. Com efeito, este troço limitará a propriedade a Sul, desenvolvendo-se 

próximo da EN 121. Terá a extensão de 23 858 m e quatro nós de ligação, respectivamente em 

Beringel, S. Brissos, a Norte de Beja e a Nascente de Beja. 

No Desenho 06 é apresentada a localização dos projectos em desenvolvimento. 
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8.3. Alternativas consideradas 

Para o presente Projecto foram consideradas duas alternativas, designadamente: 

• Alternativa 1 

Nesta alternativa, o avanço dos trabalhos decorre em três momentos: 

o A escavação avança para a área ocupada pela linha de britagem 1 e esta é 

transferida para um local já explorado; 

o A escavação avança para a área ocupada pela linha de britagem 2 e esta é 

transferida para outro local já explorado; 

o Os anexos existentes de apoio à exploração são transferidos para junto das linhas 

de britagem. 

• Alternativa 2 

Nesta alternativa é ponderado o início da extracção de material numa nova área de escavação a 

Este, afastada da actual corta, e o avanço das duas frentes de desmonte até à sua junção. As 

linhas de britagem e os anexos de apoio são transferidos para uma área já explorada. 

A alternativa que foi desenvolvida e que o presente EIA analisa é a alternativa 1. 
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9. Conformidade com os instrumentos de gestão territor ial 

Os instrumentos de gestão territorial em vigor sobre a área afecta ao Projecto são: 

• Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Sado; 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROFBA); 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA); 

• Plano Director Municipal (PDM) de Ferreira do Alentejo2. 

O PBH do Sado procura obedecer aos princípios orientadores da política portuguesa de ambiente, 

respeitantes a quatro objectivos prioritários: 

• Gestão sustentável dos recursos naturais; 

• Protecção e valorização ambiental do território; 

• Conservação da natureza e protecção da biodiversidade e da paisagem; 

• Integração do ambiente nas políticas sectoriais. 

Considerando o desenvolvimento do Projecto e as medidas previstas no âmbito deste EIA, 

incluindo o acompanhamento posterior dos trabalhos através do disposto no Plano de 

Monitorização e Gestão Ambiental, não se configura à partida qualquer incompatibilidade entre os 

seus objectivos e os objectivos do PBH do Sado. 

Atendendo à abrangência do PROFBA entende-se serem nulos os eventuais conflitos entre este 

plano e o Projecto, uma vez que este último não se encontra sujeito ao regime florestal ou afecto a 

qualquer zona sensível para a conservação. 

No que respeita o PROT Alentejo, é incentivado o desenvolvimento dos sistemas de base 

económica regional de entre os quais a exploração dos recursos geológicos, com vista ao seu 

correcto ordenamento e gestão sustentável, pelo que o Projecto apresenta enquadramento com 

as directrizes avançadas pelo modelo territorial definido por este instrumento.  

Relativamente ao PDM de Ferreira do Alentejo e apesar da inclusão da área actual em zona 

afecta à indústria extractiva, a ampliação desejada inclui-se em espaço correspondente à Reserva 

Agrícola Nacional (RAN) e à Reserva Ecológica Nacional (REN), pelo que existirão 

inconformidades entre os objectivos do Projecto e o disposto nos diplomas legais relativos aos 

dois regimes. No entanto, considera-se que estas incompatibilidades poderão ser ultrapassáveis 

                                                 
2 Em fase de revisão. 
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com a utilização de mecanismos legais devidamente explanados nos Decretos-Lei nº 73/2009, de 

31 de Março e Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, bem como em outra legislação 

complementar, conforme adiante se refere. 

Em anexo apresenta-se a certidão emitida pela Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo de 

licença de estabelecimento da Pedreira (Anexo II). 
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10. Caracterização da situação de referência 

10.1. Clima 

O local em estudo localiza-se no extremo Oeste do concelho de Ferreira do Alentejo junto à IP8, 

na região do Alto Alentejo. A região possui clima mediterrâneo sendo caracterizada por Invernos 

frios e verões quentes e secos, com uma distribuição irregular da precipitação ao longo do ano. 

A análise da cartografia temática disponibilizada no Atlas do Ambiente Digital (in: 

http://www.iambiente.pt/atlas/est/index.jsp, Janeiro de 2009) permite efectuar uma caracterização 

climática expedita da área em estudo, à escala regional. De acordo com estes dados, o local 

apresenta valores de precipitação média anual (período de analise: 1931-1960), entre 500 a 600 

mm sendo que, estes eventos ocorrem em média durante 75 a 100 dias por ano. Os valores 

médios anuais de evapotranspiração real e escoamento superficial variam entre 400 a 450 mm e 

100 a 150 mm, respectivamente. A temperatura média diária do ar varia entre os 15 e os 16ºC 

com humidades relativas da ordem dos 75 a 80%.  

O local apresenta valores médios anuais de radiação entre 155 a 160 kcal/cm2 (período de 

analise: 1938-1970) possuindo, em média, cerca de 2900 a 3000 horas de sol por ano. 

À posteriori, procedeu-se à análise pormenorizada das condições climatéricas da área em estudo, 

à escala local. Para o efeito, foi necessário recorrer aos registos das estações e postos 

udométricos disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e, 

também aos registos meteorológicos disponíveis através do Sistema Agrometeorológico para a 

Gestão da Rega no Alentejo (SAGRA)3. 

Os postos udométricos mais próximos do local são Cuba (24J/03UG), Ferreira do Alentejo 

(25I/01UG) e Santa Vitória (26I/01UG) com dados disponíveis referentes ao período de 1990 a 

2008. Estas estações contêm registos de precipitação média mensal e anual, velocidade e 

direcção do vento médias diárias.  

Na ausência de informação relativa à temperatura e humidade e, face à inexistência de estações 

hidrométricas próximas, optou-se por utilizar os registos das estações meteorológicas de Herdade 

do Outeiro (Ferreira do Alentejo), Perímetro de Rega do Roxo (Aljustrel) e Quinta da Saúde (Beja) 

relativos ao período de 2001 a 2008. No quadro seguinte é apresentado o resumo das 

características relativas às estações meteorológicas utilizadas no âmbito desta análise.  

                                                 
3 Projecto da responsabilidade do Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR – www.cotr.pt).  
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Quadro 18: Características das estações meteorológi cas utilizadas na análise da situação referência. 

ESTAÇÃO  M P Z (M) REDE DE 

MEDIÇÃO 
TIPO 

DE ESTAÇÃO  
PERÍODO DE 

REGISTO 

Ferreira do Alentejo (Herd. do Outeiro) 189735.1 118470.7 74 SAGRA Meteorológica 2001-2008 

Perímetro de Rega do Roxo (Aljustrel) 195613.2 111139.6 104 SAGRA Meteorológica 2001-2008 

Quinta da Saúde (Beja) 221955.4 118493.4 206 SAGRA Meteorológica 2001-2008 

Santa Vitória (26I/01UG) 209698 110863 150 SNIRH Udométrica 1990-2008 

Ferreira do Alentejo (25I/01UG) 201785.9 121259.9 143 SNIRH Udométrica 1990-2008 

Cuba (24J/03UG) 221518 133474 180 SNIRH Udométrica 1990-2007 

 

10.1.1. Temperatura 

A temperatura média anual do ar atinge valores da ordem dos 16,5º C, sendo os registos médios 

mensais de temperatura são bastante próximos nas 3 estações, verificando-se em média, um 

decréscimo da temperatura em cerca de 0,11º C por cada 100 m de elevação no terreno.  

O mês de Janeiro é mais frio, com temperaturas de mínimas de 4º C e Agosto é o mês mais 

quente onde se atingem as temperaturas máximas (34º C). A amplitude térmica mensal, diferença 

entre as temperaturas máximas e mínimas, varia entre os 10º C e os 18,5º C sendo a amplitude 

entre o mês mais quente e o mês mais frio cerca de 30º C. 

De acordo com o sistema de classificação climática de Köppen, uma vez que as temperaturas 

médias do mês mais frio se encontram abaixo dos 18ºC e acima de -3ºC estando, acima dos 10ºC 

no mês mais quente, o local em estudo pertence à classe C – Clima Temperado – e subclasse Cs. 

A subclasse Cs está associada a locais em que o verão é a estação seca com precipitação média 

inferior a 30 mm (in: http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/sustdev/EIdirect/climate/EIsp0066.htm, 

Janeiro de 2009) - Gráfico 1. 

Gráfico 1: Regime térmico anual. 
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10.1.2. Precipitação 

O local apresenta valores de precipitação anual compreendidos entre os 525,6 mm e os 598,5 

mm, verificados nas estações da Herdade do Outeiro e Ferreira do Alentejo (25I/01UG), 

respectivamente.  

Verifica-se uma elevada distribuição sazonal do regime pluviométrico na região, ocorrendo cerca 

de 84% da precipitação total anual durante a estação húmida, que em geral se prolonga de 

Outubro a Abril, com eventos de precipitação dispersos e pouco frequentes na estação seca 

(Gráfico 2 e Gráfico 3). 

Gráfico 2: Regime pluviométrico para as várias esta ções climatológicas existentes junto ao local de es tudo. 
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Gráfico 3: Regime termo - pluviométrico para as est ações climatológicas pertencentes à rede de monitor ização 

do SAGRA. 
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10.1.3. Humidade 

No Gráfico 4 apresentam-se os registos mensais de humidade relativa do ar para o local em 

estudo, retirados das estações meteorológicas da rede SAGRA. Por observação destes dados, 

verifica-se que os extremos mensais de humidade relativa do ar variam desde 25-26% no mês de 

Julho até 95-98% no mês de Dezembro, sendo o período de invernia o que apresenta humidades 

mais elevadas. Em termos médios anuais, a humidade relativa oscila entre 70% a 72%. 

Gráfico 4: Humidades relativas do ar máximas, média s e mínimas mensais para as estações climatológicas  de 

Quinta da Saúde, Herdade do Outeiro e Perímetro de Rega do Roxo. 
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10.1.4. Vento 

De acordo com os dados disponíveis nas estações meteorológicas da rede SAGRA, verificou-se 

que a velocidade media anual do vento é cerca de 2 m/s (7,2 km/h). Os ventos dominantes 

sopram dos quadrantes S/SW e W/SW arrastando massas de ar húmido provenientes do oceano 

atlântico.  

Os ventos do quadrante Oeste são frequentes essencialmente na época de invernia contribuindo 

para o aumento da humidade relativa e da precipitação invernal. No verão predominam os ventos 

quentes de sul vindos do Algarve (Gráfico 5). 
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Gráfico 5: Frequência e direcção média dos ventos d ominantes.  
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10.1.5. Radiação solar global 

A disponibilidade do recurso solar na região em estudo é bastante elevada, entre as 2900 e as 

3000 horas de sol por ano.  

De acordo com os dados disponíveis nas estações meteorológicas da rede SAGRA, verificou-se 

que a radiação solar global varia entre um mínimo de 7196 kJ/m2, no mês de Dezembro, e um 

máximo de 29798 KJ/m2 no mês de Julho. 

Gráfico 6: Radiação Solar Global que atinge a superf ície terrestre no local. 
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10.1.6. Evapotranspiração 

A evaporação constitui o processo por meio do qual a água liquida é convertida em vapor e 

removida da superfície evaporante ocorrendo essencialmente em superfícies livres de água tais 

como lagos, albufeiras, reservatórios, poças, solos ou vegetação húmida (Allen et al., 1998). No 

local de estudo não existem registos de medições directas deste parâmetro de modo que se optou 

por calcular a evapotranspiração potencial (ETP) utilizando o método de Thornthwaite. A 
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evapotranspiração (ET) consiste na combinação de dois sub-processos físicos distintos, através 

dos quais a água é perdida da superfície do solo por evaporação, por um lado, e por transpiração 

da vegetação por outro (Allen et al., 1998). 

De acordo com os dados calculados por este método verifica-se que, os valores máximos de ETP 

ocorrem na época de estiagem em que a radiação e as temperaturas são mais elevadas, os 

ventos mais fracos e a precipitação quase inexistente. Os valores de ETP variam entre 18 e 140 

mm, os valores mínimos ocorrem em Dezembro e Janeiro e, os máximos em Julho (Gráfico 7). 

Gráfico 7: Regime pluviométrico e valores de evapot ranspiração calculados nas estações da rede 

meteorológica SAGRA. 
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10.2. Geologia e Geomorfologia 

10.2.1. Metodologia 

No âmbito do desenvolvimento do Plano de Lavra, em 2003, foi realizado um levantamento 

detalhado da geologia local, sendo essencialmente como base nesse trabalho que se desenvolve 

este descritor.  

10.2.2. Caracterização da situação da referência 

A área em estudo é constituída por formações geológicas rochosas do Maciço Antigo. O Maciço 

Antigo é formado por terrenos antigos, nos quais se encontram representadas as rochas 

metamórficas, sedimentares e eruptivas, com idades compreendidas entre o Precâmbrico e o final 

do Paleozóico.  

A unidade geológica de área de estudo é a Zona de Ossa Morena (ZOM). O sistema geológico 

que ocorre na área do Projecto é designado por Gabros de Beja (Figura 4 e Fotografia 15), do 
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Devónico superior, sobre o qual assentam pequenas formações aluvionares mais recentes, do 

Cenozóico (Quaternário). Os Gabros de Beja são constituituidos por gabros e anortositos 

cumulados. A norte, na zona de Peroguarda, são limitados pelo Complexo Básico de Odivelas 

(essencialmente basaltos e diabases) e, a sul, na vila de Ferreira do Alentejo, são limitados pelo 

Complexo Máfico-ultramáfico de Beja-Acebuches.  

                                   
 
Legenda: 1) cobertura Cenozóica; 2) Complexo Porfirítico de Baleizão (CIB); 3) Complexo de Cuba-Alvito (CIB); 4) Complexo Gabróico 
de Beja (CIB); 5) Granitóides Variscos indiferenciados; 6) Sequências metassedimentares e metavulcânicas indiferenciadas da ZOM; 
7) Complexo Ofiolítico de Beja-Acebuches; 8) Metassedimentos e metavulcanitos do Grupo de Pulo do Lobo; 9) sequências 
metasedimentares e metavulcânicas da Zona Sul Portuguesa. (Adaptado de Oliveira, 1992). 

(Fonte: Plano de Lavra, 2003) 

Figura 4: Enquadramento geológico da pedreira Monte da Serra (inclusa no quadrado com limites de cor 

branca) e principais unidades geológicas do bordo Su l da ZOM. 

 
 

 
Fotografia 15: Material britado de fácies gabroica.  
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No âmbito do Plano de Lavra realizado em 2003 foram colhidas e analisadas amostras 

representativas de todas as fácies gabróicas, bem como dos diques siliciosos que as cortam e dos 

agregados minerais que preenchem os corredores estruturais observados. De seguida 

descrevem-se as principais características identificadas nas referidas litologias. 

A litologia gabroica revela quatro fácies gabróicas que se distinguem por apresentar proporções 

diferenciadas dos seus constituintes fundamentais: plagioclase, piroxena e olivina, para além de 

óxidos intersticiais (espinela ferrífera magnética- magnetite s.l.  ± ilmenite) e de anfíbola (castanha 

ou verde). Localmente, observam-se ainda quantidades acessórias de sulfuretos disseminados, 

designadamente calcopirite + pirrotite ± pirite.  

A fáceis gabróica mais comum corresponde a um gabro/leucogabro s.s. de granularidade média a 

grosseira que, localmente, contém quantidades apreciáveis de olivina e/ou óxidos. As restantes 

litologias formam níveis (ou layers) de composição distinta que ocorrem de forma intercalada na 

fácies principal acima descrita, isoladamente (a) ou constituindo sucessões (b, c), a saber: 

a) Níveis (≤ 1.5 m) de composição anortosítica, essencialmente constituídos por plagioclase 

de grão fino, contendo quantidades acessórias de anfíbola verde (frequentemente 

formando agregados de textura poiquilítica), mais raramente piroxena; 

b) Níveis maciços com espessura aproximada de 5 m de cumulados ultramáficos de 

granularidade fina em que a plagioclase se encontra subordinada a olivina e piroxena; esta 

sucessão apresenta ainda quantidades não neglicenciáveis de óxidos intersticiais, em 

particular espinela ferrífera magnética; 

c) Sucessão composta por vários níveis de gabro anfibólico os quais apresentam uma matriz 

melanocrata de granularidade muito fina onde apenas é possível identificar quantidades 

importantes de olivina serpentinizada; esta matriz envolve abundantes megacristais 

poiquilíticos (≤ 5 cm) de anfíbola castanha, que poderá corresponder a uma geração 

intercumulus tardia relativamente aos minerais matriciais.  

As litologias gabróicas são cortadas por diversos tipos de diques siliciosos, os quais podem formar 

estruturas tabulares com extensão variável e espessura centimétrica. Foram estabelecidas cinco 

tipologias distintas de diques siliciosos:  

a) Granularidade muito fina, muito compactos e de cor branca (opaca), apresentando textura 

gráfica e uma matriz de feldspato com quartzo intersticial; 
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b) Granularidade média, compactos e coloração rosada mais ou menos intensa consoante a 

proporção de feldspato presente na matriz quartzosa; 

c) Granularidade média a grosseira, compreendendo matriz de quartzo onde se distinguem 

quantidades subordinadas (e variáveis) de feldspato de coloração branca e biotite; 

d) Granularidade média a grosseira, revelando matriz de quartzo que engloba quantidades 

subordinadas (e variáveis) de feldspato rosado e biotite; 

e) Granularidade média, de cor branca algo translúcida que aparenta depender da proporção 

de feldspato que ocorre na matriz quartzosa. 

Na Fotografia 16 é apresentada a fáceis granítica existente na Pedreira Monte da Serra. 

 
Fotografia 16: A fácies granítica é bem evidente ne sta imagem. Na envolvente, os morros típicos da 

geomorfologia local, nas bancadas da frente de expl oração a geologia de diaclasamento ortogonal bem 

marcada típica das massas granitóides. 

A Falha de Messejana ocorre a Este da área em estudo. Trata-se de uma falha activa, com 

orientação NE-SW.  

A peneplanície alentejana é a unidade morfológica natural que caracteriza a área em estudo, na 

qual o valor dos declives se situa maioritariamente entre os 0 e os 5% (Fotografia 17). As altitudes 

encontram-se, predominantemente, entre os 100/200 m e os 200/400 m. 
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Fotografia 17: Vista geral do enquadramento da área do Projecto, onde se evidencia a peneplanicie alente jana. 

 

10.3. Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

10.3.1. Recursos Hídricos Superficiais 

O Projecto de Ampliação da Pedreira Monte da Serra localiza-se na sub-bacia da Tramanqueira 

ou Ribeira da Figueira, também designada Ribeira de Porto de Mouros ou Alfundão, a qual é 

afluente de 1ª ordem do Rio Sado.  

Esta sub-bacia abrange os concelhos de Ferreira do Alentejo, Alvito, Cuba e Beja e desenvolve-se 

na cabeceira oriental da bacia hidrográfica do Sado abrangendo uma área de drenagem de 528,4 

km2. Possui um declive médio de 0,33% e altimetrias que variam entre os 51 e os 275 m acima do 

nível médio das águas do mar (Figura 5). 
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Figura 5: Enquadramento Hidrográfico da área de ampl iação da pedreira 4. 

A bacia hidrográfica do Rio Sado está situada no Sul de Portugal ocupando parte da região da 

Estremadura e Alentejo numa extensão de 19362 km2 e, é limitada a Norte pela bacia do Tejo, a 

Este pela bacia do Guadiana, a Sul pela bacia do rio Mira e a Oeste pela faixa costeira que drena 

directamente para o mar.  

As altitudes mais frequentes no local variam entre 50 e 200 m acima do nível médio das águas do 

mar, com uma altitude media de 127 m. De um modo geral às altitudes mais baixas correspondem 

as formações terciárias da bacia, enquanto que às zonas mais altas se associam as rochas 

xistentas do Maciço Antigo sendo esta separação observada a partir dos 100 m de altitude (PBH 

do Rio Sado, 2000). 

Regista-se a presença de uma superfície cotada entre os 100 e os 200 m que descreve um arco 

na bacia do Sado, no sentido Grândola – Aljustrel – Ferreira do Alentejo – Vendas Novas, 

reaparecendo a Este de Setúbal. Esta faixa corresponde à superfície de aplanamento da 

peneplanície alentejana (Hidroprojecto, 1999). 

                                                 
4 Informação retirada do Atlas do Ambiente Digital e SNIRH (http://snirh.pt; http://www.iambiente.pt/atlas/est/index.jsp ) 
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A bacia do Sado possui declives médios na ordem dos 2,5%, correspondentes à peneplanície do 

Alentejo. As manchas associadas aos declives entre os 5 e os 30% estão em grande parte 

associadas a acidentes tectónicos, por exemplo: a falha e cavalgamento entre as zonas de 

Ferreira do Alentejo e Beja, e as falhas em Aljustrel. 

O Rio Sado nasce na Serra da Vigia, a cerca de 230 m de altitude, fluindo na direcção Sul – Norte 

até à Ribeira de Odivelas onde inflecte para Noroeste até à foz em Setúbal, num total de 180 km 

de extensão. 

Os principais afluentes da margem direita do Sado são a Ribeira da Marateca, a Ribeira de S. 

Martinho, Ribeira de Alcáçovas, Odivelas e Ribeira do Roxo e, na margem esquerda as ribeiras de 

Grândola, Corona e Campilhas. 

A sub-bacia da Ribeira da Figueira, na qual se enquadra a área em estudo, possui uma orientação 

de escoamento no sentido E-W e, apresenta-se em geral, pouco dendritizada com declives da 

rede de drenagem pouco acentuados e vales pouco encaixados. A linha de água principal desta 

sub-bacia é a Ribeira da Figueira, com uma extensão de cerca de 47 km. Contudo, no âmbito do 

presente estudo, assumem particular importância a Ribeira ou Barranco do Corvo, a Ribeira de 

Canhestros e a Ribeira da Ribeirinha dado se encontrarem mais próximas da área de intervenção 

da pedreira. 

Em particular, a área de intervenção do projecto de expansão da pedreira situa-se numa zona de 

cabeceira de onde parte a formação da Ribeira do Corvo, no seu extremo Este, e uma outra 

pequena linha de água afluente da Ribeira do Corvo – o barranco de Farias – situada no extremo 

Oeste da área de intervenção. Estas linhas de água são de carácter sazonal e geralmente não 

apresentam escoamento, sendo contudo facilmente identificáveis pelo percurso da galeria ripícola, 

conduzindo a um pequeno açude (Figura 6). 
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(Fonte: Google Earth, 2009) 

Figura 6: Localização das linhas de água na área de  intervenção da pedreira. 

No Quadro 19 apresentam-se as características morfométricas das principais linhas da água da 

sub-bacia da Ribeira da Figueira.  

Quadro 19: Características morfométricas das princi pais linhas de água da sub-bacia em estudo. 

DESIGNAÇÃO  CLASSIFICAÇÃO DECIMAL EXTENSÃO (KM) ÁREA DA BACIA ASSOCIADA 
(KM

2) ÍNDICE DE GRAVELIUS  

Ribeira do Corvo 622 68 15 8.4 13.9 0.63 

Ribeira da Ribeirinha 622 68 13 7.6 12.2 0.61 

Ribeira de Canhestros 622 68 05 26.3 30.1 1.35 

(Fonte: http://snirh.inag.pt, 2009) 

10.3.1.1. Regime hidrológico e balanço 

O regime hidrológico da rede hidrográfica da bacia da ribeira da Figueira é condicionado pelo 

regime pluviométrico e pela natureza e tipo de solos e litoestratigrafia do local. 

De facto, como já foi referido no ponto 10.1.2, o regime pluviométrico local é caracterizado por 

uma elevada sazonalidade, concentrando no Inverno cerca de 84% da precipitação anual. Os 
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restantes 16% distribuem-se pela época de estiagem concentrando-se nos meses de Maio e 

Setembro. 

Face ao clima árido da região, durante o período seco os cursos de água possuem um caudal 

relativamente baixo ou mesmo nulo no caso dos cursos de menor dimensão. 

Face à inexistência de estações hidrométricas com dados suficientes, nas proximidades do local 

em estudo, optou-se por estimar os valores de escoamento superficial recorrendo às expressões 

regionais propostas por Correia e Loureiro (Lencastre e Franco, 1992) para o Alentejo (ver 

equação 1). 

PIgIgQ ⋅⋅+⋅−= 4.0116  (1) 

Os parâmetros Ig, P e Q correspondem ao índice de Gravelius, precipitação mensal ponderada e 

ao escoamento mensal ponderado, respectivamente. 

Por aplicação desta metodologia, para o período de 2001 a 2008, verifica-se que o escoamento 

segue um padrão mensal análogo ao da precipitação, atingindo os valores de caudal escoado 

mais elevados no período de invernia em que, as baixas temperaturas e taxas de 

evapotranspiração são acompanhadas de chuvadas mais frequentes e intensas (Gráfico 8). 

Os valores de evapotranspiração mensais foram determinados pelo método de Thornthwaite, 

como se refere em 10.1.6, sendo a infiltração determinada por diferença na equação do balanço 

hidrológico (ver equação 2). 

)(mmIETPRP ++=  (2) 

Gráfico 8: Balanço hidrológico da sub-bacia na área  de influência do projecto. 
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Dadas as características do local de implantação do Projecto, não existem à priori impedimentos 

ao escoamento natural das águas pluviais em direcção às linhas de água, uma vez que se trata de 

uma zona de cabeceira, contudo a ocupação junto à ribeira do Corvo e seu afluente irá 

condicionar significativamente a dinâmica local. 

10.3.1.2. Qualidade das águas superficiais 

As necessidades de água na bacia em estudo dizem respeito fundamentalmente à actividade 

agrícola seguida dos consumos doméstico e industrial (PBH do Rio Sado, 2000). 

Na bacia em estudo não existem captações de água superficial para abastecimento doméstico 

público ou outros usos, sendo este assegurado por captações subterrâneas nas povoações de 

Alfundão, Peroguarda, Ferreira, Trigaches, Mombeja, Beringel e S. Brissos, entre as principais. 

Na bacia do Sado existem 5 estações de monitorização da qualidade dos cursos de água 

superficial, pertencentes à rede de qualidade automática (RQA) nomeadamente, S. Romão do 

Sado, Alvalade-Sado e Moinho da Gamitinha (no rio Sado), Nabos (na ribeira do roxo) e Alvalade-

Campilhas (na ribeira de Campilhas) - Figura 7. 

 

Figura 7: Localização das estações da RQA face à ba cia em estudo. 
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Pelo disposto anterior se verifica que, a rede hidrográfica da sub-bacia da Ribeira da Figueira não 

dispõe de estações de monitorização automática, nas zonas sob influência directa do Projecto. A 

estação mais próxima corresponde ao Moinho da Gamitinha (25G/03H), que se encontra 

localizada a jusante da confluência da Ribeira da Figueira com o Rio Sado, não dispondo, 

contudo, de dados relativos aos sólidos suspensos totais (SST) e hidrocarbonetos, os quais 

constituem os principais indicadores de contaminação pela actividade extractiva. 

De acordo com os dados sintetizados do SNIRH relativos à qualidade das águas superficiais, 

verifica-se que, em 2007, a qualidade da água nas 3 estações que circundam a bacia em estudo 

está incluída na classe D (“águas com qualidade medíocre” aptas apenas “para irrigação, 

arrefecimento ou navegação”) devido às concentrações oxigénio dissolvido e manganês medidas.  

O contributo da actividade extractiva da Pedreira no aumento dos SST presentes nas linhas de 

água da área envolvente por escoamento directo deverá ser relevante apenas em alturas de maior 

precipitação. Saliente-se, no entanto, que a Serrabritas implementou um sistema de supressão de 

poeiras por pulverização automática de gotículas um surfactante químico (DUSTBUSTER 15) 

diluído em água nos locais de produção das mesmas o que constitui uma medida eficaz de 

supressão das poeiras. 

O abastecimento de água à Pedreira para a extracção de inertes tem origem numa captação 

subterrânea, situada na Herdade do Monte da Serra, com a licença de utilização de recursos 

hídricos Nº 537/2007/SB. De acordo com o relatório de furo, elaborado pela Sulaqua, trata-se de 

um furo artesiano com uma profundidade de cerca de 50 m, com um caudal de exploração 

aconselhado de 10800 L/h o que, atendendo a uma média de 4 horas diárias de extracção 

corresponde a cerca de 43200 L/dia. O furo atravessa uma sequência geológica de argila, saibro e 

granito com o nível hidrodinâmico aos 28 m e o hidrostático aos 12 m.  

A captação existente encontra-se licenciada somente para a extracção de inertes, pelo que as 

necessidades de água para consumo humano no que respeita aos trabalhadores da pedreira são 

asseguradas pelo uso de água engarrafada. 

As águas residuais domésticas resultantes do refeitório e instalações sanitárias da área social da 

pedreira, são colectadas numa fossa estanque com ligação à instalação de tratamento existente a 

jusante. Esta instalação de tratamento é do tipo ETAR compacta com sistema de lamas activadas 

                                                 
5 Este surfactante actua reduzindo a tensão superficial da água aumentando assim o número de gotículas de água 
disponíveis para molhar e arrastar as partículas suspensas, é biodegradável, não corrosivo e não combustível. Pode ser 
adicionado numa taxa de diluição de 1/3000. 
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de arejamento prolongado, sendo o esquema de tratamento constituído por um separador de 

gorduras seguido do tanque de oxidação BIOMIN e trincheiras filtrantes.  

As águas residuais tratadas são descarregadas no solo com um caudal máximo de descarga de 

4.5 m3/dia, ao abrigo das condições definidas na licença de descarga de águas residuais (licença 

Nº. 168/REJ/SD/2008, atribuída pela ARH em 2008).  

A zona de abastecimento de combustível encontra-se provida de um separador de 

hidrocarbonetos (Modelo IH01B) instalado junto ao depósito, estando a área convenientemente 

impermeabilizada. De igual modo, também a oficina se encontra provida de um separador de 

hidrocarbonetos (Modelo IH06B). Esta oficina dispõe também de instalações sanitárias cujas 

águas residuais são encaminhadas para uma segunda fossa, projectada para um máximo de 7 

trabalhadores e capacidade para 2200 L, a qual se encontra em processo de licenciamento. A 

fossa é limpa pelos serviços municipalizados regularmente. 

De acordo com o anteriormente exposto, se as condições definidas se mantiverem inalteradas, 

i.e., a natureza do esquema de tratamento, as características das águas residuais tratadas (baixa 

carga, associadas a produção de aguas residuais dos cerca de 25 trabalhadores), e caudal 

máximo licenciado para descarga, à priori não será produzido um impacte significativo na 

qualidade das águas superficiais nas imediações. 

Relativamente às águas afluentes ao interior da cavidade da pedreira, quer por precipitação no 

interior do perímetro da corta quer devido ao fluxo subterrâneo de água, acumulam-se nos 

patamares da corta e são drenadas através de valas de drenagem transversais que as conduzem 

até uma bacia de decantação existente no fundo da corta. Após decantação as águas são 

removidas do fundo da corta por bombagem e posteriormente aproveitadas para a rega de 

caminhos e lavagem de equipamentos. As restantes águas em excesso são encaminhadas para o 

Barranco de Farias. 

Não existem indícios de contaminação do local por hidrocarbonetos, não tendo sido encontrados, 

no decurso das visitas ao local, quaisquer vestígios de derrames acidentais que antevejam a 

possibilidade de contaminação das águas superficiais. Em adição, verificou-se que o 

armazenamento temporário de óleos usados e combustível é efectuado em recipientes fechados 

providos de bacias de retenção. 
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10.3.2. Recursos Hídricos Subterrâneos 

A sub-bacia da Ribeira da Figueira assenta sobre duas grandes unidades morfoestruturais, a 

Bacia Sedimentar do Sado e o Maciço Antigo. 

A bacia sedimentar do Sado constitui uma depressão na qual se regista uma alternância entre 

margas, areias e argilas, com algumas intercalações de lacustres resistentes que, segundo alguns 

autores, representa um ciclo sedimentar coroado por um extenso manto de cascalheiras e areias. 

O Maciço Antigo é constituído por formações anteriores à deriva continental meso-cenozóica, nas 

quais se encontram as rochas metamórficas (xistos, mármores, etc.), sedimentares (xistos, 

calcários, grauvaques, quartzitos) e as rochas eruptivas (dioritos, gabros, pórfiros e granitos) com 

idades entre o Precâmbico e o final do Paleozóico (PBH do Rio Sado, 1999). 

O local de implantação da Pedreira Monte da Serra assenta sobre o extremo Oeste do sistema 

aquífero dos Gabros de Beja (A9). Este sistema aquífero abrange a área dos concelhos Beja, 

Serpa e Ferreira do Alentejo e, está situado na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo.  

O sistema aquífero em estudo possui como suporte litológico o Complexo Ígneo de Beja (CIB) e o 

Complexo Ofiolítico de Beja – Acebuches (COBA) (INAG, 2000). Estas litologias possuem um 

comportamento hidrogeológico homogéneo do ponto de vista hidrodinâmico e hidroquímico, razão 

pela qual estas são agrupadas num único sistema aquífero. O aquífero é em geral livre e poroso, 

apresentando-se como fissurado em profundidade, com uma cobertura argilosa de cerca de 3,5 m 

à qual se segue uma zona alterada com cerca de 22 m e uma zona fracturada que pode atingir os 

40 a 60 m (Duque e Almeida, 1998). 

De acordo com a mesma fonte, a recarga é predominantemente directa, através da precipitação, e 

a fácie hidroquímica essencialmente bicarbonatada cálcica ou magnesiana. São águas bastante 

mineralizadas, duras, e por vezes sobressaturadas com calcite sendo a agricultura responsável 

pela contaminação com nitratos (Figura 8). A produtividade média é de 5L/s podendo atingir 

máximos na ordem dos 36L/s sendo os níveis produtivos entre os 12 e os 20 m. Os valores 

médios de transmissividade calculados para o aquífero são de 58 m2/dia até um máximo de 452 

m2/dia (Duque e Almeida, 1998). 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO  
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA MONTE DA SERRA 

 SERRABRITAS, LDA. 

 

 
  70 

 

 
(Fonte: Paralta, 2000) 

Figura 8: Fácies hidrogeoquímicas dos Gabros de Bej a em diagrama de Piper. 

Este sistema aquífero ocupa uma área de cerca de 387 km2, incluindo ambas as litologias do CIB 

e do COBA, dado que dispõem de um comportamento semelhante. O balanço hídrico global do 

sistema aponta para taxas de recarga da ordem dos 4% da precipitação (INAG, 2000), i.e., cerca 

de 9 hm3/ano. 

O sistema apresenta-se em equilíbrio pelo que as saídas são iguais às entradas, estimando-se 

que 86% das saídas correspondem a extracções para regadio sendo o restante correspondente a 

descargas naturais do sistema. Em seguida apresentam-se as estatísticas da produtividade do 

sistema aquífero dos gabros de Beja. 

Quadro 20: Principais estatísticas da produtividade do sistema aquífero dos gabros de Beja . 

MÉDIA DESVIO PADRÃO  MÍNIMO Q1 MEDIANA Q3 MÁXIMO 

5 5.6 0.03 1.4 3.2 6.5 36 

(Fonte: INAG, 2000) 

10.3.2.1. Piezometria 

De acordo com Duque (1997), a circulação da água neste sistema ocorre fundamentalmente na 

camada de alteração, em geral pouco profunda, pelo que a piezometria acompanha 

aproximadamente a topografia atingindo valores mais elevados na zona de Beja, a partir da qual 

se faz o escoamento subterrâneo para Oeste e Este. O vale do Guadiana constitui uma zona 

preferencial de descarga, efectuada através de pequenas nascentes que se mantêm activas no 

Verão. 

A análise dos níveis piezométricos foi efectuada com base nos dados disponíveis no site do INAG, 

referentes a quatro estações de medição, três situadas no Município de Serpa e uma situada em 

Beja. A localização geográfica dos pontos de medição pertencentes ao INAG é apresentada na 

Figura 9.  
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Os pontos de medição encontram-se muito afastados o que, aliado à escassez de dados de que 

dispõem permite apenas uma visão pontual do estado do aquífero e da circulação da água no 

interior do mesmo.  

 
Figura 9: Estações piezométricas existentes no siste ma aquífero dos Gabros de Beja. 

 
No Quadro 21 são apresentadas as principais características destes piezómetros, as quais 

revelam a natureza superficial deste sistema aquífero. De facto, as profundidades médias do nível 

da água, em período de águas altas (Março), atingem valores inferiores a 1 m no local de estudo 

e, atingem o valor máximo de 13,6 m na zona de Serpa. Em suma, o nível freático encontra-se 

muito próximo da superfície pelo que, as actividades de extracção de inertes no local em estudo 

terão impactes significativos sobre a dinâmica local do sistema aquífero, no que respeita à 

quantidade e à qualidade da água subterrânea.  

Quadro 21: Principais características dos piezómetro s estudados. 

PIEZÓMETRO 
CARACTERÍSTICAS  

521/34 532/75 532/153 532/136 

Altitude (m) 228.5 160 156 200 

Nível Piezométrico médio (m) 227 146.4 153 197 

Profundidade da água (m) 1.5 13.6 3 3 

Composição Litologica Rochas erupitivas vulcânicas – Gabros e Dioritos 

(Fonte: http://snirh.inag.pt, 2009) 
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Os registos da piezometria associados a estes pontos revelam que o escoamento ocorre 

preferencialmente a partir da zona de Beja (521/34), nas direcções de Beja e Ferreira, como já foi 

referido anteriormente. Na zona de Serpa, o escoamento ocorre para Oeste (do posto 532/153 

para o 532/75). Existem grandes variações nos gradientes hidráulicos na zona, indiciando uma 

circulação subterrânea organizada em blocos parcialmente independentes. 

A observação dos dados diários permite verificar uma grande variabilidade no tempo, existindo 

grandes oscilações de ano para ano, possivelmente associadas ao elevado número de captações 

existentes na zona (Gráfico 9). 

Gráfico 9: Valores de piezometria mensal relativos à s estações No. 521/34, 532/36, 532/153 e 532/75. (d ados de 

2000 a 2008). 
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Em geral verifica-se que os mínimos de piezometria ocorrem no final da época de estiagem 

(Agosto e Setembro) e os picos máximos anuais ocorrem nos meses de Novembro, Dezembro e 

Janeiro (Gráfico 10 a Gráfico 13). 

Gráfico 10: Valores de piezometria diários relativos  à estação Nº 521/34. 
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Gráfico 11: Valores de piezometria diários relativos  à estação Nº 532/36. 
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Gráfico 12: Valores de piezometria diários relativos  à estação Nº 532/153. 
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Gráfico 13: Valores de piezometria diários relativos  à estação Nº 532/75. 
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10.3.2.2. Usos e qualidade das águas subterrâneas 

A região de Beja possui um elevado potencial hidrogeológico face à natureza ímpar deste aquífero 

cristalino, o qual constitui uma reserva estratégica de água para a região. Contudo, as suas águas 

são em geral de fraca qualidade química face à elevada dureza e concentrações de nitratos, 

sulfatos e magnésio (INAG, 2000).  

De acordo com os dados do IRAR, nos três Municípios abrangidos pelo sistema aquífero dos 

Gabros de Beja existem ao todo 1437 captações de origem subterrânea, das quais apenas 526 

são localizadas directamente no sistema aquífero (Quadro 22). A maioria das captações são de 

domínio privado e somente 50 são propriedade das autarquias para abastecimento público das 

populações, sendo na sua maioria do tipo furo vertical. Em 2004 as captações localizadas 

directamente sobre o aquífero abasteciam uma população de 11 101 habitantes com volumes da 

ordem dos 2422 m3/dia, o correspondente a 21% da população presente nos 3 municípios. 

A nível local, o abastecimento de água à Pedreira tem origem numa captação subterrânea situada 

na Herdade do Monte da Serra (licença Nº 537/2007/SB) com um consumo médio diário de 43200 

L/dia, tal como já se referiu. Esta captação destina-se apenas para fins industriais, não sendo 

utilizada para consumo humano. 

Quadro 22: Captações de origem subterrânea localiza das no sistema aquífero. 

CONCELHO 
CARACTERÍSTICAS  

FERREIRA DO ALENTEJO  BEJA SERPA 

Nascentes 1 6 10 

Furos 40 242 58 Tipo de captação 

Poços 39 107 23 

Privado 71 327 78 
Domínio 

Público 9 28 13 

(Fonte: SAAR, 2006) 

No que respeita à qualidade da água subterrânea, de acordo com os dados do IRAR relativos ao 

PCQA para 2004, verificou-se que quase todas as zonas de abastecimento têm análises em 

incumprimento do parâmetro nitratos (50 mg/L - de acordo com o Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de 

Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 243/2001, de 5 de Setembro), em particular, Ferreira do 

Alentejo e Beringel. Face à natureza da zona do sistema aquífero dos Gabros de Beja, de grande 

intensidade agrícola, é normal que as análises excedam o valor paramétrico imposto pela 

legislação, uma vez que os nitratos se infiltram devido à enorme aplicação de fertilizantes 

azotados nos solos agrícolas (Figura 10). 
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(Fonte: http://snirh.pt, 2009) 

Figura 10: Estações da Rede de Qualidade Automática.  

 
De facto, tratam-se de águas com mineralização elevada, com fácies bicarbonatada cálcica ou 

calco-magnesiana e elevados valores de condutividade eléctrica a Este de Beja e Oeste de 

Beringel (INAG, 2000). No Gráfico 14 apresenta-se um resumo dos principais parâmetros de 

qualidade da água referentes às estações mais próximas do local em estudo (Nº 509/17, 509/193, 

520/15, 520/25) e disponibilizadas pelo SNIRH. 

Apesar da escassez de dados de qualidade da água associados a estas estações, a análise do 

gráfico permite verificar os elevados valores de nitratos e cloretos confirmando a classificação de 

qualidade constante do relatório do sistema aquífero do INAG, de Dezembro de 2000, segundo o 

qual as águas deste sistema possuem em geral qualidade química deficiente.  

As características químicas desta água revelam a influência de outros factores, para alem dos 

processos naturais de interacção água-rocha nomeadamente, a contaminação difusa resultante 

da aplicação de fertilizantes e as práticas de regadio que conduzem ao aumento generalizado dos 

sais afectando parâmetros como a condutividade, nitratos, sulfatos e cloretos. 
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Gráfico 14: Valores médios dos principais parâmetros  de qualidade da água para as estações 509/17, 509/ 193, 

520/15, 520/25. 
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(Fonte: http://snirh.pt, 2009) 

No local de expansão do Projecto da Pedreira Monte da Serra, a qualidade química da água 

subterrânea deverá seguir o mesmo padrão. Esta zona é particularmente susceptível uma vez que 

o aquífero se encontra muito próximo da superfície topográfica do terreno pelo que, a elevada 

quantidade de poeiras produzida no local poderia comprometer ainda mais a qualidade desta 

água se o meio que separa a zona saturada da não saturada fosse permeável o suficiente. 

10.4. Solos 

10.4.1. Metodologia 

A caracterização pedológica da área da Pedreira Monte da Serra foi efectuada com recurso à 

Carta dos Solos do Atlas do Ambiente, à escala 1/1000000, através da qual se identificou e 

analisou as unidades pedológicas existentes. Sempre que necessário procedeu-se a consultas 

bibliográficas a fim de completar a informação. 

Para a caracterização da capacidade de uso do solo recorreu-se à Carta homónima, também do 

Atlas do Ambiente, à escala 1/1000000, através da qual se procedeu à identificação das classes 

dominantes e suas principais limitações. 
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10.4.2. Caracterização da situação de referência 

A análise e caracterização do solo têm como objectivo a identificação das unidades pedológicas 

existentes na área de influência do Projecto, bem como a sua caracterização físico-química, 

distribuição e aptidão face aos usos. 

A natureza dos solos dominantes na área da Pedreira reflecte, como seria expectável, as 

características das formações geológicas existentes na região. Predomina a unidade pedológica 

Vertissolos, com os Vertissolos crómicos (Vc 2) e os Vertissolos pélicos (Vp 1), segundo a 

classificação da FAO-UNESCO para a Carta dos Solos da Europa. 

Os Vertissolos são solos constituídos por material mineral com horizonte vértico entre 25 e 100 cm 

de profundidade, e com uma relação textural insuficiente para caracterizar um horizonte B textural. 

Apresentam uma elevada expansão de argila, da qual resulta a formação de fendas profundas 

durante a época seca (FAO, 2006). 

Os Vertissolos crómicos correspondem aos Barros Castanho-Avermelhados (Cb, Bvc, Cpv e Cbc) 

enquanto que os Vertissolos pélicos correspondem aos Barros Pretos (Bp, Bpc, Cp e Cpc), na 

classificação do Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário (SROA). 

Segundo Cardoso (1965), os Barros Castanho-Avermelhados sub-dividem-se em barros 

castanho-avermelhados não calcários, quando não evidenciam carbonatos em todo o seu perfil, e 

em barros castanho-avermelhados calcários, quando possuem carbonatos em todo ou parte do 

seu perfil.  

Os barros castanho-avermelhados não calcários possuem características muito semelhantes aos 

barros pretos, distinguindo-se apenas pela cor. São mais fáceis de trabalhar e fendilham menos. 

Apresentam um baixo teor de matéria orgânica e uma baixa relação C/N. A capacidade de troca 

catiónica é muito elevada, assim como a capacidade útil e a expansibilidade. A permeabilidade é 

reduzida. A capacidade de retenção química é muito elevada. O pH é neutro a ligeiramente 

alcalino. 

Por sua vez, os barros castanho-avermelhados calcários apresentam uma elevada tendência para 

o fendilhamento e uma textura pesada, à excepção dos Cb, em que é um pouco mais ligeira do 

que a média da família. Possuem uma relação C/N normalmente baixa, podendo apresentar 

valores elevados nos horizontes superficiais que não impedem uma elevada taxa de 

mineralização resultante de grande actividade biológica. A capacidade de troca catiónica é 
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elevada, a permeabilidade é mediana e a expansibilidade é elevada. A capacidade de campo é 

elevada, apesar de nos solos Bvc ser moderada a alta. A fertilidade é elevada e o pH é mediano.  

Os Barros pretos sub-dividem-se igualmente em Barros pretos não calcários e em barros preto 

calcários. 

Os Barros pretos não calcários são solos evoluídos que não apresentam carbonatos no seu perfil. 

São pobres em matéria orgânica e possuem uma relação C/N baixa. A capacidade de troca 

catiónica é muito elevada, assim como a capacidade útil. A permeabilidade é reduzida e a 

expansibilidade muito elevada. O pH é neutro a ligeiramente alcalino. 

Já os barros pretos calcários são solos evoluídos, de textura argilosa e pesada, e pobres em 

matéria orgânica. Possuem uma elevada expansibilidade e permeabilidade reduzida. A sua 

capacidade de retenção é muito elevada, assim como capacidade de troca catiónica. A fertilidade 

é muito elevada e o pH varia de neutro a ligeiramente alcalino.  

Atendendo às características descritas verifica-se a presença das classes de capacidade de uso A 

ou B+C, B, C e E. Como tal, os solos apresentam uma capacidade de uso de muito elevada a 

muito baixa, com limitações muito ligeiras a muito severas quanto à sua utilização agrícola, devido 

aos riscos de erosão. A presença destas classes constituiu factor determinante para a inclusão 

dos solos em áreas da RAN e REN. 

10.5. Flora e Vegetação 

10.5.1. Metodologia 

A metodologia utilizada para o levantamento da situação de referência do Projecto de Ampliação 

da Pedreira Monte da Serra, que se localiza junto da vila Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, foi 

efectuada recorrendo a informação de base já existente: 

• Interpretação de fotografias aéreas, 

• Pesquisa, consulta e análise de bibliografia existente do local e bibliografia específica, 

• E visitas de campo no final de Janeiro de 2009, para fazer o levantamento das espécies de 

flora e de fauna existentes. 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO  
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA MONTE DA SERRA 

 SERRABRITAS, LDA. 

 

 
  79 

 

10.5.2. Caracterização da situação de referência 

10.5.2.1. Enquadramento biogeográfico 

A Biogeografia relaciona a distribuição dos seres vivos na Terra, baseando-se na informação 

gerada pela Corologia Vegetal, Bioclimatologia e Fitossociologia para relacionar o meio físico com 

o biológico.  

Em cada Região ou grupo de Regiões Biogeográficas afins existem andares bioclimáticos com 

valores térmicos próprios e que, como consequência, possuem espécies e comunidades 

particulares. Os andares bioclimáticos são cada um desses espaços ambientais que se sucedem 

numa série em altitude ou em latitude (Costa et al., 1998). 

A área em estudo de acordo com a Carta Biogeográfica de Portugal, à escala 1:1000000 (idem, 

1998), enquadra-se nas seguintes divisão unidades: 

Região: Mediterrânica 

 Província: Luso-Extremadurense 

  Sector: Mariânico-Monchiquense 

   Subsector: Baixo Alentejano-Monchiquense 

    Superdistrito: Baixo Alentejano 

A Figura 11 representa o sector biogeográfico onde se insere a área do Projecto de Ampliação da 

Pedreira Monte da Serra. 
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Figura 11: Enquadramento da área em estudo nos secto res biogeográficos. 

Na Província Luso-Extremadurense, a parte leste da bacia do Sado integra-se no Sector 

Mariânico-Monchiquense. Os sobreirais e azinhais transformados em montados são 

predominantes na paisagem. No leito torrencial das ribeiras encontra-se salgueirais de Salicetum 

atrocinereae-australis. Encontram-se nesta província as espécies endémicas Euphorbia 

monchiquensis e Genista polyacanthos. Como espécies representativas são indicadas a 

Centaurea ornata subsp. ornata, Cytisus baeticus, Cytisus scoparius var. bourgaei, Echium 

boisseri, Marsilea batardea, Serratula abulensis, Thymelaea villosa (Agenda 21 Local de Ferreira 

do Alentejo – Diagnóstico para a Sustentabilidade, 2008). 

O Superdistrito Baixo Alentejano é um território plano, menos chuvoso e mais continental que o 

anterior. Tem um ombroclima sub-húmido a seco e situa-se maioritariamente no andar 

termomediterrânico podendo atingir, em alguns locais, o andar mesomediterrânico. Os solos são 

na sua maioria xistosos, no entanto, como a área de estudo encontra-se próximo de Beja ainda 

alcança os “Barros de Beja” que correspondem a solos vérticos com origem em rochas máficas 

(dioritos, gabros, andesitos e basaltos). 
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A Linaria ricardoi e Armeria neglecta são dois endemismos do Superdistrito, actualmente em vias 

de extinção. 

O Superdistrito Baixo Alentejano é caracterizado pelos montados que resultam do Pyro 

bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae e o esteval Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi. Contudo, 

em alguns locais poderá ocorrer o azinhal termófilo de Myrto-Quercetum rotundifoliae, os matagais 

espinhosos Asparago de albi-Rhamnetum oleoidis e o zambujal-lentiscal de Oleo-Pistacietum 

lentisci sensu auct., o esteval de Phlomido purpureo-Cistetum albidi e o escoval de Genistetum 

polyanthi. Os montados de sobro (Myrto-Quercetum suberis e Sanguisorbo-Quercetum suberis) 

ocorrem esporadicamente em algumas situações climaticamente mais favoráveis. Nos solos 

hidromórficos é frequente observar os juncais Holoschoeno-Junccetum acuti, Trifolio-

Holoschoenetum e Juncetum rugosi-effusi, bem como os prados Gaudinio fragilis-Agrostietum 

castellanae, Pulicario paludosae-Agrostietum pourretii, Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae, 

Loto subbiflori-Chaetopogenetum fasciculati e Hyperico humifusi-Chaetopogonetum fasciculati. Os 

prados (malhadas) do Poo bulbosae-Trifolietum subterranei e do Poo bulbosae-Astragaletum 

sesamei também ocorrem esporadicamente (Costa et al, 1998). 

10.5.2.2. Vegetação natural potencial 

A área em estudo como já foi referido localiza-se na zona conhecida como “Barros de Beja”, onde 

predomina o complexo gabrodiorítico, evidenciado pelas intrusões calcárias e assim os sobreirais 

cedem a sua posição aos azinhais de Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae Sigmetum. No 

Quadro 23 identifica-se esta série, em que a vegetação clímax é dominada pelos azinhais 

silicícolas do andar mesomediterrâneo de Pyrus bourgaeana (pereira-brava), Jasminum fruticans 

(giestó). Nas etapas seriais inclui-se o carrascal Quercus coccifera (carrasco), o esteval Cistus 

spp. (sargaços), e as formações herbáceas vivazes de Poa spp. (gramíneas). 

A paisagem é marcada pela peneplanície, fortemente intervencionada pela actividade agrícola 

desenvolvida ao longo do tempo, o que conduziu ao aparecimento de relvados herbáceos. Todo o 

território é fortemente marcado pela planície cerealífera também designada pela “estepe 

antrópica”, cuja origem reside na exploração agrícola associada ao pastoreio do gado, onde os 

azinhais cedem a sua posição aos arrelvados. Ainda assim, a potencialidade deste território 

continua a ser o azinhal.  

Nas linhas de água, a vegetação ripícola é pontual, mas ainda assim denota-se a presença de 

freixos (Fraxinus angustifolia) e de algumas silvas (Rubus ulmifolius). No Quadro 24 apresenta-se 

a evolução da série Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae. 
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Quadro 23: Série de vegetação Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae Si gmetum. 

FISIONOMIA DA 
VEGETAÇÃO  ASSOCIAÇÃO  BIOINDICADORES 

Clímax 
azinhal 

Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae Sigmetum Pyro bourgaeana 

1ª Etapa de substituição 
carrascal 

Asparago albi-Rhamnetum oleoidis 

Asparagus acutifolius 
Daphane gnidium 

Jasminum fruticans 
Lonicera implexa 

Retama sphaerocarpa 

2ª Etapa de substituição 
(orla herbácea esciófila) 

Pimpinello villosae-Origanetum virentis 

Calamintha baetica 
Clinopodium vulgare ssp. 

Arundanum 
Origanum virens 

3ª Etapa de substituição 
retamal 

Cytiso  bourgaei-Rethametum sphaerocarpae 
Retama sphaerocarpa 
Cytisus scoparius ssp. 

Bourgaei 

4ª Etapa de substituição 
esteval 

Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi 
Cistus ladanifer 
Genista hirsuta 

Lavandula sampaioana 

5ª Etapa de substituição 
rosmaninhal 

Scilo-Lavanduletum pedunculatae  

6ª Etapa de substituição 
arrelvados vivazes 

Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae 
Trifolio subterranei-Poetum bulbosae 

Agrostis castellana 
Poa spp. 

7ª Etapa de substituição 
arrelvados anuais 

Pulicario paludosae-Agrostietum pourretti Helianthemetea guttati 

 
Quadro 24: Série de vegetação (edafohigrófilas ribei rinha) Ficario ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae 

Sigmetum. 

FISIONOMIA DA 
VEGETAÇÃO  ASSOCIAÇÃO  BIOINDICADORES 

Clímax 
Freixial 

Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Fraxinus angustifolia 
Ranunculus ficaria 

1ª Etapa de 
substituição 

silvado 
Lonicero-Rubetum ulmifolii 

Lonicera hispânica 
Rosa canina 
Rosa pouzinii 

Rubus ulmifolius 

2ª Etapa de 
substituição 

juncal 
Holoschoeno-Juncetum acuti Juncus acutus 

Scirpus holoschoenus 

 

10.5.2.3. Zonagem ecológica – Habitats 

Para um determinado local, as associações e as comunidades vegetais são a base estrutural dos 

habitats. Numa relação entre a densidade e formação de vegetação potencial, os habitats 
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disponíveis ocorrem na relação directa entre o estado climático das formações vegetais, a 

intensidade da perturbação humana e a especificidade e exigência das espécies faunísticas. 

Desta forma, com base na análise local e regional, as potencialidades de habitats para as 

espécies são as seguintes: 

• Montados de Azinho  

O montado de azinho corresponde à vegetação potencial da área em estudo. A especificidade 

destas unidades apresenta-se baixa e o povoamento arbóreo é muito disperso. As espécies 

potenciais do sub-coberto são os sargaços (cistus spp.) e os tojos (Genista hirsuta). Os montados 

são caracterizados por albergarem uma grande diversidade de espécies, pois proporcionam 

óptimos locais de abrigo e de nidificação.  

• Galeria Ripícola  

De acordo com as especificidades da área em estudo, a estrutura ripícola ocorrente corresponde 

às respectivas formações potenciais da série do freixial. As galerias ripícolas caracterizam-se por 

formarem junto às linhas de água e são locais que mediante a densidade e boa formação, 

oferecem alimento, abrigo, assim como corredores de dispersão de um elevado número de 

espécies (Fotografia 18). 

 
Fotografia 18: Galeria Ripícola. 

• Matos 

Após décadas de exploração cerealífera nesta região do país, o abandono das terras tem 

originado o aparecimento de espécies colonizadoras, como as cistáceas (cistus spp.). Estas 

surgem com representatividade, proporcionando abrigo a mamíferos terrestres (Fotografia 19). 
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Fotografia 19: Matos . 

• Olival  

Trata-se de um habitat semi-natural, caracterizado pela monocultura de oliveira (Olea europeae) 

geralmente associada a um sub-coberto herbáceo com intensas intervenções. A diversidade 

vegetal não é muito relevante e a maioria das espécies associadas não possuem valor 

conservacionista. Este habitat está geralmente associado às actividades agrícola e pecuária 

(Fotografia 20). 

 
Fotografia 20: Olival. 

10.5.2.4. Elenco florístico na área do Projecto 

A área em estudo é caracterizada pela vegetação arbustiva (matos) e pelo montado de azinho 

disperso.  
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Do elenco florístico presente na área em estudo, fazem parte diversas espécies características 

das várias etapas da série de vegetação Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae Sigmetum, de 

que são exemplo as seguintes:  

• Genista hirsuta (Fotografia 21); 

• Cistus spp. (Fotografia 22); 

• Poa spp. (Fotografia 23); 

• Rosmarinus officinalis (Fotografia 24); 

• Asphodelus spp. (Fotografia 25); 

• Cistus ladanifer (Fotografia 26). 

  
Fotografia 21: Genista hirsuta . 

 

Fotografia 22: Cistus  spp. 

  
Fotografia 23: Poaceae spp. Fotografia 24: Rosmarinus officinalis . 
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Fotografia 25: Asphodelus spp . Fotografia 26: Cistus ladanifer. 

 
Na Fotografia 27 é possível verificar a ocorrência de eucaliptos (Eucalyptus globulus), espécie 

exótica originária da Tasmânia e do Sudoeste da Austrália. Esta espécie surge na envolvente dos 

edifícios da pedreira, servindo de cortina arbórea. 

 
Fotografia 27: Eucalyptus globulus. 

É também possível verificar na área em estudo alguns exemplares isolados de pinheiro manso 

(Pinus pinea) (Fotografia 28). 
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Fotografia 28: Pinus pinea. 

10.5.2.5. Sensibilidade da área 

A Figura 12 identifica a existência de áreas classificadas, de acordo com o procedimento Rede 

Natura 2000, próximas à área em estudo, que são elas: 

• Zonas de Protecção Especial (ZPE): 

o PTZPE0057 – Cuba; 

o PTZPE0046 – Castro Verde; 

o PTZPE0047 – Vale do Guadiana; 

• Sítios de Importância Comunitária (SIC) 

o PTCON0035 – Alvito/Cuba. 

A área em estudo poderá assumir uma importância significativa uma vez que se localiza próximo 

da ZPE de Cuba (PTZPE0057), da ZPE de Castro Verde (PTZPE0046) e da ZPE do Vale do 

Guadiana (PTZPE0047), e do Sitio de Alvito/Cuba (PTCON0035). 

Nestas zonas classificadas, os potenciais habitats para a avifauna funcionam como principal 

critério que conduziu à sua classificação ao abrigo das Directivas nº 79/409/CEE (Directiva Aves) 

e nº 92/43/CEE (Directiva Habitats).  

A área protegida mais significativa para a área em estudo é o Sitio de Alvito/Cuba (PTCON0035), 

constituído por duas áreas geograficamente separadas, Cuba e Alvito, ocupadas essencialmente 
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por sistemas agrícolas (cerealicultura de sequeiro). É constituída por solos de elevada qualidade 

(Barros de Beja).  

De acordo com a Figura 13 verifica-se que a área de estudo localiza-se próximo de um núcleo de 

distribuição geográfica da espécie de flora prioritária Linaria ricardi (anexo B-I do Decreto-Lei nº 

49/2005 de 24 de Fevereiro), um endemismo lusitano cuja ocorrência é conhecida exclusivamente 

no Sitio Alvito/Cuba (PTCON0035). 

 
 

Figura 12: Enquadramento da área em estudo com as ár eas protegidas da envolvente. 
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Figura 13: Distribuição Geográfica da espécie de fl ora Linaria ricardi. 

Na visita ao campo foi feita uma busca exaustiva da espécie Linaria ricardi, não tendo sido 

identificada a sua ocorrência.  

10.6. Fauna 

10.6.1. Metodologia 

A caracterização da fauna foi realizada com base na: 

• Análise de bibliografia, recorrendo ao levantamento dos taxas passíveis de ocorrer na área 

em estudo; 

• Foi considerado o Estudo de Impacto Ambiental “EDIA – Troço de Ligação Pisão – Roxo e 

Pisão-Beja – EIA” (EDIA, 2006), uma vez que o canal de rega passa próximo da área de 

estudo e foi elaborado no ano 2006, pelo que se mantêm muito actual. 

• Visita de campo, baseada na recolha de elementos indicadores de presença de forma a 

sustentar a bibliografia. 
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10.6.2. Caracterização da situação de referência 

De acordo com o Plano da Bacia Hidrográfica do Sado (INAG, 2001), consta que foram 

inventariadas como potencialmente ocorrentes 433 espécies de vertebrados, desde mamíferos, 

aves, anfíbios, répteis e peixes.  

Nos quadros seguintes apresentam-se as espécies susceptíveis de surgir na área em estudo e a 

respectiva avaliação do estado de conservação e estatuto de protecção legal com base nos 

seguintes documentos:  

• Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN, 1990);  

• Directiva Aves e Habitats (Decreto-Lei nº 49/2005): Anexos A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e 

D; 

• Convenção de Berna (Decreto-Lei nº 316/89): Anexo II e III; 

• Convenção de Bona (Decreto-Lei nº 103/80): Anexo I e II; 

• Convenção de CITES (Decreto-Lei nº 114/90): Anexo I, II, III, C1 e C2. 

10.6.2.1. Mamíferos 

O Quadro 25 apresenta as espécies de mamíferos susceptíveis de ocorrer na área em estudo. As 

espécies listadas são na sua grande parte de micro-mamíferos, com uma ampla área de 

distribuição no território de Portugal e com uma população bastante representativa, possuindo um 

estatuto de conservação de Não Ameaçada (NT). Apenas duas espécies possuem estatuto de 

conservação desfavorável, sendo que o Nyctaalus leisleri (Morcego-arboricola-pequeno) é uma 

espécie vulnerável e o Rhinolophus ferrumequinum (Morcego-ferradura-mediterrânico) encontra-

se em perigo. 

Quadro 25: Espécies de mamíferos susceptíveis de oco rrer na área em estudo. 

POSIÇÃO SISTÉMICA ESTATUTO E CONSERVAÇÃO  

FAMÍLIA  ESPÉCIE NOME VULGAR  

E
S

T
A

T
U

T
O

 

C
IT

E
S

 

B
O

N
A

 

B
E

R
N

A
 

D
IR

E
C

T
IV

A
 

A
V

E
S

 E
 

H
A

B
IT

A
T

S
 

Mustelidae Lutra lutra Lontra K I A _ II B-II 
B-IV 

Mustelidae Mustela putoris Toirão K _ _ III B-V 

Mustelidae Meles meles Texugo NT _ _ III _ 

Mustelidae Martes foina Fuinha NT _ _ III _ 
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Erinaceidae Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro NT _ _ III _ 

Canidae Vulpes vulpes Raposa NT D _ _ _ 

Viverridae Herpestes ichneumon Saca-rabos NT _ _ III B-V 
D 

Viverridae Genetta genetta Geneta NT _ _ III B-V 

Soricidae Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos NT _ _ III _ 

Leporidae Oryctolagus cuniculus Coelho NT _ _ _ _ 

Leporidae Lepus capensis Lebre NT _ _ III _ 

Microtidae Arvicola sapidus Rata-de-água NT _ _ _ _ 

Muridae Apodemus sylvaticus Rato-do-campo NT _ _ _ _ 

Muridae Mus musculus Rato doméstico NT _ _ _ _ 

Suidae Sus scrofa Javali NT _ _ _ _ 

Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão NT _ II III B-IV 

Vespertilionidae Nyctaalus leisleri Morcego-arboricola-pequeno V _ II* II B-IV 

Vespertilionidae Nyctalus lasiopterus Morcego-arvoricola-gigante I _ II* II B-IV 

Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum Morcego-ferradura-mediterrânico E _ II* II B-II 
B-IV 

 
Legenda:  

Estatutos de conservação: 
• Estatutos de Conservação em Portugal (SNPRCN 1990)- (Est. Cons.): NT- Não Ameaçada; K- Insuficientemente conhecida; 

I- Indeterminada; R- Rara; V- Vulnerável e E- Em Perigo; CT- Comercialmente Ameaçada. 
Estatutos de Protecção Legal:  

• Directiva Aves e Habitats (D.L. 49/2005): Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves selvagens) e a 
Directiva Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem) para o direito interno (Anexos 
A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e D). 

• Convenção de Berna (D.L.316/89): Anexo II- Animais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III- Animais com 
estatuto de protegidos; 

• Convenção de Bona (D.L.103/80): Anexo I - Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II- Espécies migradoras cujo estado de 
conservação é desfavorável; 

• Convenção de CITES (D.L.114/90): Anexo I- Espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser ameaçadas pelo 
comércio; Anexo II- Espécies que apesar de não estarem ameaçadas de extinção, o poderão vir a estar pelo seu comércio; 
Anexo III- Espécies autóc tones cuja exploração é regulada pelo Estado em que ocorrem; Anexos C1 e C2- Espécies sujeitas 
a medidas mais restritas para a sua importação. 

 

10.6.2.2. Aves 

O Quadro 26 lista as espécies de aves de ocorrência potencial tendo em consideração as zonas 

de protecção especial que se encontram nas imediações da área do Projecto.  
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Quadro 26: Espécies de avifauna susceptíveis de ocor rer na área em estudo. 
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Strigidae Athene noctua Mocho-galego NT II A _ II _ 

Syidiidae Sylvis melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta NT _ II II _ 

Oriolidae Oriolus oriolus Papa-figos NT _ II _ _ 

Turdidae Oenanthe hispanica Chasco-ruivo NT _ II II _ 

Turdidae Cercotrichas galactotes Rouxinol-do-mato R _ II II _ 

Hirundinidae Ptyonoprogne rupestris Andorinha-das-rochas NT _ _ II _ 

Hirundinidae Hirundo daurina Andorinha-dáurica NT _ _ II _ 

Ardeidae Egretta garzetta Garça-branca NT A _ II A-I 

Alcedinidae Alcedo atthis Guarda-rios NT _ _ II A-I 

Scolopacidae Actitis hypoleucos Linnaeus Maçarico-das-rochas NT _ II II _ 

Charadriidae Charadrius dubius Borrelho-pequeno-de-coleira NT _ II II _ 

Accipitridae Hieraaetus pennatus Águia-calçada NT II A II II A-I 

Accipitridae Circaetus gallicus Águia-cobreira K II A II II A-I 

Otitidae Otis tarda Abetarda V II A II II A-I 

Otitidae Tetrax tetrax Sisão NT II A _ II A-I 

Falconidae Falco naumanni Peneireiro-das-torres V II A I/II II A-I 

Accipitridae Circus pygargus Águia-caçadeira V II A II II A-I 

Pteroclidiformes Pterocles orientalis Cortiçol-de-barriga-preta V _ _ _II A-I 

Alaudidae Melanocorypha calandra Calhandra K _ _ II A-I 

Burthinidae Burhinus oedemus Alcaravão K _ II II A-I 

Gruidae Grus grus Grou R II A II I A-I 

Meropidae Merops apiaster Abelharuco NT _ II II _ 

Coraciidae Coracias garrulus Rolieiro R _ II II A-I 

Ciconiidae Ciconia ciconia Cegonha-branca V _ II II A-I 

Glareolidae Glareola pratincola Perdiz-do-mar V _ II II A-I 

Turdidae Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento NT _ II II _ 

Turdidae Saxicola rubetra Cartaxo-nortenho R _ II II _ 

Accipitridae Gyps fulvus Grifos V II A II II A-I 

Accipitridae Circus cyaneus Tartaranhão-azulado I II A II II A-I 

Falconidae Falco peregrinus Falcão-peregrino R I A II II A-I 

Falconidae Falco columbarius Esmerilhão K II A II II A-I 

Charadriidae Pluvialis apricaria Tarambola-dourada NT _ II III A-I 
D 

Accipitridae Aquila adalberti Águia-imperial E I A I/II II A-I 

Accipitridae Hieraaetus fasciatus Águias de Bonelli R II A II II A-I 

Sturnidae Sturnus vulgaris Linnaes Estorninhos NT _ _ _ D 

Charadriidae Vanellus vanellus Abibes NT _ II III _ 

Columbidae Columba oenas Pombo-bravo K _ _ III D 

Passeridae Passer hispaniolensis Pardal-espanhol NT _ _ III _ 

Corvidae Cyanopica cyanus Pega-azul NT _ _ II _ 

Motacillidae Motacilla spp. Alvéolas NT _ _ II _ 
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Tordidae Turdus merula Melro NT _ II III D 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo Corvo-marinhos-de-faces-brancas NT _ _ III _ 

Ciconiidae Ciconia nigra Cegonha-preta E II A II II A-I 

Anatidae Netta rufina Pato-de-bico-vermelho V _ II III _ 

Scolopacidae Limnochryptes minimus Narceja-galega K _ II III D 

Ardeidae lxobrychus minutus Garça-pequena NT _ II II A-I 

Sylviidae Acrocephalus arundinaceus Rouxinol-grnde-dos-caniços NT _ II II _ 

Remizidae Remiz pendulinus Chapim-de-mascarilha NT _ _ III _ 

Turdidae Luscinia svecica Pisco-de-peito-azul NT _ II II A-I 

 
Legenda:  

Estatutos de conservação: 
• Estatutos de Conservação em Portugal (SNPRCN 1990)- (Est. Cons.): NT- Não Ameaçada; K- Insuficientemente conhecida; 

I- Indeterminada; R- Rara; V- Vulnerável e E- Em Perigo; CT- Comercialmente Ameaçada. 
Estatutos de Protecção Legal:  

• Directiva Aves e Habitats (D.L. 49/2005): Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves selvagens) e a 
Directiva Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem) para o direito interno (Anexos 
A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e D). 

• Convenção de Berna (D.L.316/89): Anexo II- Animais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III- Animais com 
estatuto de protegidos; 

• Convenção de Bona (D.L.103/80): Anexo I - Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II- Espécies migradoras cujo estado de 
conservação é desfavorável; 

• Convenção de CITES (D.L.114/90): Anexo I- Espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser ameaçadas pelo 
comércio; Anexo II- Espécies que apesar de não estarem ameaçadas de extinção, o poderão vir a estar pelo seu comércio; 
Anexo III- Espécies autóc tones cuja exploração é regulada pelo Estado em que ocorrem; Anexos C1 e C2- Espécies sujeitas 
a medidas mais restritas para a sua importação. 

 
Dada a imensa diversidade e importância biológica e de conservação das espécies presentes e 

potenciais deste grupo, pode verificar-se através da análise do quadro anterior onde surgem 

algumas espécies com estatuto de conservação, que merecem especial atenção. Como é o caso 

das 25 espécies da avifauna que se encontram incluídas no Anexo A-I da Directiva Aves e 

Habitats (Decreto-Lei nº 49/2005), sendo que 5 dessas espécies são consideradas espécies 

prioritárias, designadamente Otis tarda (Abetarda), Tetrax tetrax (sisão), Falco naumanni 

(peneireiro-das-torres), Aquila adalberti (águia-imperial-ibérica) e Hieraaetus fasciatus (águia-de-

bonelli). 

Considerando o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN, 1990), podemos 

encontrar 6 espécies na área com o estatuto de raro (R): o rouxinol-do-mato (Cercotrichas 

galactotes), o grou (Grus grus), o rolieiro (Coracias garrulus), o cartaxo-nortenho (Saxicola 

rubetra), o falcão-peregrino (Falco peregrinus) e a águia-Bonelli (Hieraaetus fasciatus). Poderão 

também ocorrer nesta área 8 espécies vulneráveis (V), a abetarda (Otis tarda), o peneireiro-das-

torres (Falco noumannil), a águia-caçadeira (Circus pygargus), o cortiçol-de-barriga-preta 
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(Pterocles orientalis), a cegonha branca (Ciconia Ciconia), a perdiz do mar (Glareola pratincola), 

os grifos (Gyps fulvus), e o pato-do-bico-vermelho (Netta rufins). É, ainda, possível a ocorrência 

na área do Projecto de 2 espécies com o estatuto de conservação em perigo (E), a águia-imperial 

(Aquila adalberti) e a cegonha preta (Ciconia nigra).  

Face ao exposto, podemos considerar estar na presença de uma zona de ocorrência de espécies 

de elevado valor conservacionista e de grande riqueza avifaunística. No entantom, no decorrer 

dos trabalhos de campo não foram observados exemplares de qualquer espécie com estatuto de 

conservação à qual se deva dar especial atenção, não se conhecendo núcleos importantes das 

espécies mais sensíveis. 

10.6.2.3. Répteis e anfíbios 

A área em estudo insere-se no clima temperado (de acordo com a classificação climática 

Köppen), com verões secos com precipitação inferior aos 30 mm, o que traduz no carácter 

sazonal das linhas de água e das zonas húmidas temporárias de dimensões pequenas, 

condicionando por isso as comunidades de anfíbios. 

O Quadro 27 apresenta as espécies de répteis e anfíbios susceptíveis de ocorrer na área em 

estudo, tendo em consideração as disponibilidades de habitat e a bibliografia existente relativa à 

distribuição destes dois grupos em Portugal continental. Como se pode verificar, não existem 

espécies neste grupo que apresentem estatuto de conservação que seja considerado sensível.  

A ribeira de Corvo e o Barranco de Farias, que limitam a área do Projecto, apresentam 

características de habitat húmido, que potencia a ocorrência de espécies do grupo dos anfíbios, 

no entanto na visita de campo não foi possível comprovar. 

Quadro 27: Espécies de répteis e anfíbios susceptíve is de ocorrer na área em estudo. 
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Salamandridae Pleurodeles Waltl Salamandra-de-costelas-salientes K _ _ II B-II 
B-IV 

Salamandridae Salamandra salamandra Slamandra-de-pintas-amarelas NT _ _ III _ 

Discoglossidae Alytes cisternasii Sapo-de-unha-negra NT _ _ _ B-IV 

Pelobatidae Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra NT _ _ _ B-IV 

Bufonidae Bufo bufo Sapo NT _ _ _ _ 

Ranidae Rana perezi Rã-verde NT _ _ _ B-V 
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Emydidae Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico NT _ _ II B-II 
B-IV 

Gekkonidae Tarentola mauritanica Osga-comum NT _ _ III _ 

Lacertidae Lacerta lepida Lagarto NT _ _ II _ 

Lacertidae Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato NT _ _ III _ 

Lacertidae Podarcis bocagei Lagartixa de Bocage NT _ _ III _ 

Colubridae Malpolon monspessulanus Cobra-rateira NT _ _ III _ 

Colubridae Coluber hippocrepis Cobra-de-ferradura NT _ _ II B-IV 

Colubridae Elaphe scalaris Cobra-de-escada NT _ _ III _ 

 
Legenda:  

Estatutos de conservação: 
• Estatutos de Conservação em Portugal (SNPRCN 1990)- (Est. Cons.): NT- Não Ameaçada; K- Insuficientemente conhecida; 

I- Indeterminada; R- Rara; V- Vulnerável e E- Em Perigo; CT- Comercialmente Ameaçada. 
Estatutos de Protecção Legal:  

• Directiva Aves e Habitats (D.L. 49/2005): Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves selvagens) e a 
Directiva Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem) para o direito interno (Anexos 
A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e D). 

• Convenção de Berna (D.L.316/89): Anexo II- Animais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III- Animais com 
estatuto de protegidos; 

• Convenção de Bona (D.L.103/80): Anexo I - Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II- Espécies migradoras cujo estado de 
conservação é desfavorável; 

• Convenção de CITES (D.L.114/90): Anexo I- Espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser ameaçadas pelo 
comércio; Anexo II- Espécies que apesar de não estarem ameaçadas de extinção, o poderão vir a estar pelo seu comércio; 
Anexo III- Espécies autóc tones cuja exploração é regulada pelo Estado em que ocorrem; Anexos C1 e C2- Espécies sujeitas 
a medidas mais restritas para a sua importação. 

 

10.6.2.4. Ictiofauna 

Uma vez que as linhas de água que atravessam a área de estudo são temporárias, a descrição da 

ictiofauna não tem relevância para o Projecto em questão.  

10.7. Ordenamento do Território 

10.7.1. Metodologia 

Para a identificação das questões relativas ao Ordenamento do Território na área do Projecto 

foram consultados os seguintes instrumentos de gestão territorial em vigor: 

• Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Sado - Decreto Regulamentar n.º 6/2002, de 12 de 

Fevereiro; 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo - Decreto Regulamentar nº 

18/2006, de 20 de Outubro; 
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• Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo – Resolução do Conselho de 

Ministros nº 53/2010, de 2 de Agosto; 

• Plano Director Municipal de Ferreira do Alentejo - Resolução do Conselho de Ministros nº 

62/98, de 18 de Maio (alterado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 64/2002, de 23 

de Março; pela Declaração nº 164/2005, de 28 de Julho, e pelo Aviso nº 4600/2008, de 21 

de Fevereiro); 

• Legislação específica relacionada. 

10.7.2. Caracterização da situação de referência 

O Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

46/2009, de 20 de Fevereiro, estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e 

define o âmbito e o quadro de interacção coordenada entre os diferentes planos de ordenamento 

territorial. Atendendo aos três âmbitos apresentados (nacional, regional e municipal), 

identificaram-se os seguintes planos de ordenamento com incidência na área do Projecto: 

• Âmbito nacional 

o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Sado (PBH Sado); 

o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROFBA); 

• Âmbito Regional 

o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA); 

• Âmbito municipal 

o Plano Director Municipal (PDM) de Ferreira do Alentejo6. 

O PBH do Sado procura obedecer aos princípios orientadores da política portuguesa de ambiente 

e dar resposta a quatro objectivos prioritários, designadamente à gestão sustentável dos recursos 

naturais; protecção e valorização ambiental do território; conservação da natureza e protecção da 

biodiversidade e da paisagem; e integração do ambiente nas políticas sectoriais. Segundo a sua 

Carta das Unidades Homogéneas de Planeamento, a Pedreira Monte da Serra encontra-se 

localizada na Unidade de Planeamento “Monte da Rocha/Roxo/Odivela/Alvito” (UHP 01). 

O PROFBA visa enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização e 

ordenamento florestal, com o objectivo de promover e garantir a produção de bens e serviços e o 
                                                 
6 Em fase de revisão. 
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desenvolvimento sustentado desses mesmos espaços. De acordo com o seu Mapa Síntese (Carta 

1), a área do Projecto insere-se na Sub-região Homogénea “Campos de Beja”, embora não esteja 

abrangida pelo regime florestal ou por qualquer zona sensível para a conservação. 

O PROT Alentejo determina as orientações estratégicas para o território abrangido, incentivando, 

entre outros, o desenvolvimento dos sistemas de base económica nos quais se insere a 

exploração dos recursos geológicos. O Projecto agora proposto visa, assim, contribuir para esse 

desenvolvimento, privilegiando em simultâneo o adequado ordenamento e gestão ambiental da 

actividade, em concordância com o modelo territorial avançado por este instrumento. 

O PDM de Ferreira do Alentejo, à semelhança de outros PDM’s, tem por objectivo integrar e 

articular as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e 

regional (quando existirem), de forma a estabelecer o modelo de organização espacial do território 

municipal. De acordo com a respectiva planta de ordenamento (Desenho 07, Anexo I), as áreas 

afectas ao Projecto encontram-se abrangidas pelas seguintes classes de espaço: 

1. Exploração A e anexos de pedreira: 

• “Espaços de Industrias Extractivas”; 

• “Espaços Naturais e Culturais”: 

- “Áreas de Protecção e Valorização Ambiental (Áreas de REN)”; 

• “Espaços Agrícolas”: 

- “Áreas Agrícolas Ecologicamente Sensíveis”; 

- “Áreas de Uso Agrícola Predominante”. 

2. Exploração B: 

• “Espaços Naturais e Culturais”: 

- “Áreas de Protecção e Valorização Ambiental (Áreas de REN)”; 

• “Espaços Agrícolas”: 

- “Áreas de Uso Agrícola Predominante”. 

As principais condicionantes observadas em planta homónima (Desenho 07, Anexo I) 

correspondem a: 

• “Reserva Agrícola Nacional”; 

•  “Reserva Ecológica Nacional”; 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO  
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA MONTE DA SERRA 

 SERRABRITAS, LDA. 

 

 
  98 

 

• “Áreas de exploração de inertes”.  

Com base na Carta da REN para o concelho de Ferreira do Alentejo (Desenho 08, Anexo I), 

elaborada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), a 

área do Projecto encontra-se afecta às seguintes áreas: 

1. Exploração A e anexos de pedreira: 

• “Cabeceiras das linhas de água”, correspondente às “Áreas estratégicas de 

protecção e recarga de aquíferos”, segundo o anexo IV, do Decreto-Lei nº 

166/2008, 22 de Agosto7; 

• “Áreas com risco de erosão”, correspondentes às “Áreas de elevado risco de 

erosão hídrica do solo”, segundo o diploma supra citado. 

2. Exploração B: 

• “Cabeceiras das linhas de água”. 

Importa, ainda, referir como condicionante significativa o início da construção do canal 

Pisão/Penedrão, da responsabilidade da EDIA. O desfasamento entre a data elaboração do PDM 

de Ferreira do Alentejo e data do projecto do canal de adução impossibilita, como seria de 

esperar, uma apropriada análise das suas implicações. Contudo, é conveniente referir que 

segundo informações avançadas pela EDIA ao proponente, este canal terá uma faixa de 

protecção de 200 m. 

Para efeitos de avaliação de impacte ambiental e com base no disposto na alínea b) do art. 2º do 

Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

197/2005, de 8 de Novembro), salienta-se, ainda, que a área do Projecto não abrange qualquer 

área sensível.  

10.8. Uso do Solo 

10.8.1. Metodologia 

A análise do uso actual do solo na área do Projecto de Ampliação da Pedreira Monte da Serra foi 

efectuada com recurso, para além do reconhecimento in-situ, aos seguintes elementos:  

• Carta dos Solos do Atlas do Ambiente (à escala 1/1 000 000); 

• Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente (à escala 1/1 000 000); 

                                                 
7 Estabelece o novo regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional. Revoga o Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março e 
posteriores diplomas de alteração. 
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• Carta de Ocupação do Solo nº 509 (1/25 000); 

• Fotografias aéreas; 

• Bibliografia temática. 

10.8.2. Caracterização da situação de referência 

Da análise da Carta de Ocupação do Solo nº 509 verifica-se o predomínio das seguintes áreas e 

classes de ocupação, de acordo com a nomenclatura da Carta de Ocupação do Solo de Portugal 

Continental (COS’90): 

• “Áreas agrícolas” 

o “Terras aráveis – Culturas anuais” 

- “Sequeiro (CC1)”; 

o “Pomar” 

- “Olival (OO1)”; 

o “Territórios agro-florestais” 

- “Cultura anual e azinheira (CZ0), com grau de coberto inferior a 10%”; 

• “Floresta” 

o “Folhosas” 

- “Azinheira (ZZ2), com grau de coberto de 30% a 50%”; 

• “Meios semi-naturais” 

o “Ocupação arbustiva e herbácea” 

- “Pastagens naturais pobres (II1)”; 

- “Vegetação arbustiva baixa-matos (II2)”. 

Com a instalação da Pedreira do Monte da Serra, o coberto vegetal sofreu várias alterações. 

Aquando da validação das classes de ocupação no terreno verificou-se que: 

• A mancha ocupada com azinheiras foi parcialmente incluída na área de exploração, 

embora não tenha sido necessário proceder ao corte de qualquer exemplar dado o baixo 

grau de coberto; 
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• A mancha de vegetação arbustiva baixa foi parcialmente ocupada pela corta da pedreira, 

pela área industrial e anexos de pedreira, designadamente, central de britagem, zona de 

pré-stock, depósito de material a escoar, área de depósito de blocos, oficina, parque de 

óleos e parque de inertes. Faz ainda parte desta ocupação a área da Central de 

Betuminoso, alugada à empresa Ibera – Indústria de Betão, SA.; 

• A mancha de pastagens naturais pobres foi parcialmente ocupada pelo parque de 

máquinas, zona de pré-stock, pargas e aterro para a deposição de resíduos inertes. 

Analisando as novas áreas de extracção verifica-se que na Exploração A será afectada uma área 

de vegetação arbustiva baixa, a Norte, para avanço da lavra e desenvolvimento de bancadas. 

Com a relocalização dos equipamentos e anexos de pedreira serão afectadas novas áreas de 

matos, a par de manchas de vegetação herbácea. No que respeita à Exploração B, serão 

efectuadas alterações ao revestimento herbáceo e arbustivo existente, não sendo de excluir o 

corte de alguns exemplares de azinheira. 

10.9. Paisagem 

10.9.1. Metodologia 

Para a caracterização da paisagem envolvente à Pedreira Monte da Serra adoptou-se uma 

sequência metodológica composta por dois domínios fundamentais: estrutural e perceptivo. 

Através do domínio estrutural procurou-se interpretar o território potencialmente afectado pelo 

Projecto e efectuar a sua descrição, considerando parâmetros de análise como a fisiografia (linhas 

e pontos fundamentais do relevo, hipsometria, declives e exposição de encostas), a composição 

(uso do solo), a existência de elementos naturais de particular interesse, a existência de 

elementos culturais e/ou antrópicos, e as unidades de paisagem.  

Através do domínio perceptivo avaliou-se o valor visual e estético da paisagem, recorrendo para o 

efeito a um método qualitativo e utilizando parâmetros de análise como a qualidade cénica do 

local (relacionada com a harmonia funcional, diversidade, complexidade, singularidade e estrutura 

visual dominante), as acessibilidades visuais, a fragilidade visual, a capacidade de absorção visual 

e a qualidade visual. 

Como material base para a caracterização da situação de referência utilizaram-se os seguintes 

instrumentos:  

• Carta Militar de Portugal nº 509 (escala 1/25 000); 
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• Carta de Ocupação do Solo nº 509 (escala 1/25 000);  

• Fotografia aérea; 

• Reconhecimento de campo com registo fotográfico; 

• Bibliografia específica considerada pertinente. 

10.9.2. Caracterização da situação de referência 

Do ponto de vista fisiográfico, a propriedade da empresa Serrabritas, Lda. insere-se numa zona de 

relevo plano a ligeiramente ondulado, com cotas variáveis entre os 150 m a Norte e os 276 m a 

Sul, junto à Serra do Mira. A área de exploração da Pedreira encontra-se perto do Alto das 

Figueiras, onde as cotas rondam os 213 m. No limite SE da propriedade surge um centro de 

distribuição, embora sem grande representatividade, originário da linha de festo que acompanha a 

Serra do Mira. A principal linha de água é o Barranco de Farias.  

O solo caracteriza-se por um uso predominantemente natural com áreas significativas de 

vegetação arbustiva (matos) e montado disperso, onde outrora dominou a agricultura com praticas 

intensivas. Actualmente resta um pequeno mosaico agrícola dominado pelo olival. Ainda assim, a 

região é caracterizada pelo regime de grande propriedade (latifúndio) e pela presença de 

habitações isoladas, do tipo “monte”. 

Segundo o estudo recentemente realizado pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) “Contributos para a Identificação e Caracterização da 

Paisagem em Portugal Continental”, esta região insere-se no grupo de unidades de paisagem 

“Baixo Alentejo” e na unidade de paisagem “Terras Fortes do Baixo Alentejo”. Esta unidade 

caracteriza-se pela relativa homogeneidade cénica resultante de uma uniformidade 

geomorfológica e de uma ocupação predominantemente agrícola de sequeiro conjugada nas 

zonas de maiores declives com o montado, maioritariamente de azinho. 

A estrutura visual da paisagem é, pois, aberta, com alta permeabilidade visual e com uma 

variabilidade cromática e textural diferenciada.  

A sua qualidade resulta da apreciação dos atributos biofísicos, já abordados, e dos atributos 

estéticos. Para a análise destes últimos, existem dois importantes conceitos – a fragilidade visual 

e a capacidade de absorção visual. Por fragilidade visual entende-se uma qualidade visual 

intrínseca relacionada com a capacidade de absorção visual, que por sua vez, constitui a maior ou 
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menor aptidão para a paisagem absorver visualmente eventuais modificações, sem perda de 

qualidade paisagística (Barata; Mascarenhas, 2002). 

Do ponto de vista da fragilidade visual e atendendo à qualificação da permeabilidade visual, 

entende-se que essa fragilidade é alta, uma vez que a capacidade de absorção é baixa. Tomando 

como referência estas características, a qualidade visual é baixa. Resumidamente tem-se que:  

Quadro 28: Análise da qualidade visual da paisagem.  

CRITÉRIOS VALORAÇÃO  

Estrutura Visual Aberta 

Permeabilidade Visual Alta 

Fragilidade Visual Alta 

Capacidade de Absorção Visual Baixa 

Qualidade Visual Baixa 

 

A maior ou menor facilidade com que é observada de determinados pontos estratégicos assenta 

nas acessibilidades visuais. Estas relacionam-se com factores que facilitam ou dificultam a 

visibilidade, tais como a morfologia do terreno, a ocupação do solo, a presença de construções 

significativas, entre outros. Depende também da posição do potencial ou potenciais observadores 

no terreno. 

Com o reconhecimento in-situ verificou-se que as principais acessibilidades visuais ocorrem de 

Sul, a partir da EN 121 que liga a povoação de Beringel a Ferreira do Alentejo e a Peroguarda. 

Estas povoações são as áreas sociais mais próximas, distando cerca de 3,2 km, 6,3 km e 5,7 km, 

respectivamente, da propriedade. Dada a proximidade da EN 121, considera-se estas 

acessibilidades visuais como significativas a muito significativas (Fotografia 29 e Fotografia 30). 

 
Fotografia 29: Vista para a zona da central de brita gem a partir da EN 121. 

 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO  
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA MONTE DA SERRA 

 SERRABRITAS, LDA. 

 

 
  103 

 

 
Fotografia 30: Vista para a entrada da Pedreira a par tir da EN 121. 

10.10. Sócio-economia 

10.10.1. Metodologia 

A caracterização deste descritor irá assentar na análise de diversos indicadores demográficos e 

socio-económicos, de modo a, numa primeira fase, enquadrar a área do Projecto no contexto 

nacional e regional para, numa segunda fase, caracterizar e analisar a uma escala maior, mais 

concretamente, ao nível da sub-região, do concelho e da freguesia sempre que seja possível e 

sobre o qual existam dados. 

Os principais parâmetros analisados são: população residente e respectiva variação, densidade 

populacional, índice de envelhecimento, distribuição da população por sectores de actividade, taxa 

de desemprego e evolução do número de empresas/sociedades (Quadro 29). 

Na sua maioria, as análises irão incidir sobre dois momentos censitários (1991 e 2001) e, em 

alguns casos, sempre que existam dados que permitam a análise, períodos mais recentes 

(estimativas da população de 2000 a 2007). 

Tal como mencionado, a desagregação da informação irá depender dos dados existentes. A 

análise ao nível da freguesia tem como objectivo o enquadramento concelhio do local (freguesia) 

onde se pretende concretizar a ampliação da Pedreira. 

Posteriormente, será realizada uma breve caracterização das principais acessibilidades, infra-

estruturas e equipamentos em diversos sectores, nomeadamente, saúde, educação, serviços de 

emergência, entre outros que se considere relevantes. 

As principais fontes estatísticas e documentais utilizadas são: 
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• Instituto Nacional de Estatística – Recenseamento Geral da População 1991 e 2001, 

estimativas entre 2000 a 2007 e Anuários Estatísticos da Região do Alentejo (2000 a 

2006); 

• Agenda 21 Local de Ferreira do Alentejo – Diagnóstico para a Sustentabilidade, elaborado 

pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento do Instituto Politécnico de Beja (Centro Vasco 

da Gama) e TTerra, Lda. para o Município de Ferreira do Alentejo. 

Quadro 29: Principais indicadores utilizados para ca racterização do descritor socioeconomia. 

PARÂMETRO /INDICADOR ANO 

População residente, por NUT II, NUT III, concelho e freguesia 1981, 1991,2001 e 
2007 

Densidade populacional, por NUT II e NUT III, concelho e freguesia 1991,2001 e 2007 

Índice de envelhecimento, por NUT II, NUT III, concelho e freguesia 1991,2000 a 2007 

Taxa de actividade, por NUT II, NUT III, concelhos e freguesia 1991 e 2001 

Taxa de desemprego, por NUT II, NUT III, concelhos e freguesia 1991 e 2001 

População activa por sector de actividade, por NUT II, NUT III, concelho e freguesia 1991 e 2001 

Nº Empresas/Sociedades e pessoal ao serviço, por actividade económica, por NUT II, NUT 
III 2004 a 2006 

Taxa de bruta de mortalidade e natalidade na NUT III e concelho 2000 a 2007 

Índice de dependência total, concelho de Ferreira do Alentejo 1991 e 2001 

Proporção da população residente, que trabalha ou estuda noutro concelho, por concelhos 
da NUT III – Baixo Alentejo e freguesia 1991 e 2001 

 

10.10.2. Enquadramento geral 

Em termos administrativos, a área sobre a qual incide o presente estudo, tal como mencionado 

anteriormente, localiza-se no lugar de Herdade Monte da Serra, na freguesia de Peroguarda, do 

Concelho de Ferreira do Alentejo. Ao nível de NUT8, este concelho insere-se na NUT III – Baixo 

Alentejo e NUT II – Alentejo, que corresponde à maior região de Portugal em termos de área 

ocupada (34,3 % de território nacional) – Figura 14. 

A dinâmica demográfica observada em Portugal Continental desde 1991 tem vindo a registar uma 

evolução positiva (Quadro 30). Apesar disso, analisando as variações entre os dois momentos 

censitários (1991-2001) e as últimas estimativas populacionais (2001-2007), constata-se um 

abrandamento do crescimento populacional. 

                                                 
8 NUT – Nomenclatura de Unidade Territorial 
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Figura 14: Localização administrativa da área do Pr ojecto. 

 
Quadro 30: Variação da população (absoluta e relativ a) no Continente, NUT II e NUT III da região do Ale ntejo, 

entre 1991-2001 e 2001-2007. 

VARIAÇÃO (1991-2001) VARIAÇÃO (2001-2007) 
REGIÕES 

ABSOLUTA (Nº) RELATIVA (%) ABSOLUTA (Nº) RELATIVA (%) 

Continente 475.498 5,1 275.456 2,8 

Norte 194.814 5,6 77.707 2,1 

Centro 80.793 3,6 46.350 2,0 

Lisboa 166.164 6,6 121.542 4,5 

Alentejo -15.802 -2,0 -5.596 -0,7 N
U

T
 II

 

Algarve 49.529 14,5 35.453 9,1 

Alentejo Litoral -592 -0,6 -1.758 -1,8 

Alto Alentejo -10.747 -8,0 -5.794 -4,7 

Alentejo Central -2.889 -1,7 -4.64 -0,3 

Baixo Alentejo -11.111 -7,8 -4.328 -3,3 N
U

T
 II

I d
a 

R
eg

iã
o 

do
 

A
le

nt
ej

o 

Lezíria do Tejo 9.537 4,1 6.748 2,8 

(Fonte: INE) 

De todas as NUT II, somente a do Alentejo, nos dois períodos analisados, é que registou uma 

diminuição populacional (-2%, em 1991-2001, e -0,7%, entre 2001-2007) devido, sobretudo, às 
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taxas de crescimento natural negativas. A este facto soma-se o reduzido peso, em termos 

demográficos, desta Região (em 2007, apenas 8% da população do Continente residia no 

Alentejo). 

Ao analisar as diferentes sub-regiões que integram o Alentejo (Quadro 30), somente a NUT III – 

Lezíria do Tejo é que tem vindo a registar aumentos populacionais. Este facto está relacionado 

com a proximidade à Área Metropolitana de Lisboa residindo, em 2007, 32,8% da população que 

constitui a NUT II - Alentejo. Por sua vez, a variação da população na NUT III – Baixo Alentejo, 

nos dois períodos, apresenta valores superiores à média da Região, sendo somente ultrapassada 

pela NUT III – Alto Alentejo. 

Estes valores têm uma relação directa com a distribuição da população no território, isto é, com a 

densidade populacional, visto que o Alentejo é a maior Região de Portugal (34,3% do território 

nacional). Por sua vez, o Baixo Alentejo é a sub-região que, entre 1991 e 2007, apresentava os 

valores mais baixos (Quadro 31), resultado da conjugação da perda populacional e da maior área 

que ocupa em toda a Região. 

Quadro 31: Evolução da densidade populacional (hab/k m2), no Continente, NUT II e NUT III da região do 

Alentejo, em 1991, 2001 e 2007. 

REGIÃO 1991 2001 2007 

Continente 105,3 110,8 113,7 

Norte 163,1 173,2 175,9 

Centro 80,1 83,3 84,6 

Lisboa 850,8 898,5 948,0 

Alentejo 24,8 24,6 24,1 N
U

T
 II

 

Algarve 68,4 79,1 85,4 

Alentejo Litoral 18,6 18,9 18,1 

Alto Alentejo 21,5 20,3 18,9 

Alentejo Central 24,0 24,0 23,5 

Baixo Alentejo 16,7 15,8 14,9 N
U

T
 II

I d
a 

R
eg

iã
o 

do
 

A
le

nt
ej

o 

Lezíria do Tejo 54,5 56,4 58,3 

(Fonte: INE) 

Associada a esta diminuição dos residentes na região do Alentejo temos o aumento do peso da 

população idosa sobre a jovem (reflectida através do índice de envelhecimento – Quadro 32). 
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Quadro 32: Índice envelhecimento, no Continente, NU T II e NUT III da região do Alentejo, em 1991, 2001  e 2007. 

REGIÕES 1991 2001 2007 

Continente 69,5 104,5 116,2 

Norte 51,7 79,8 96,4 

Centro 87,0 129,6 144,8 

Lisboa 68,1 103,5 107,0 

Alentejo 106,6 162,7 172,7 N
U

T
 II

 

Algarve 96,9 127,5 124,1 

Alentejo Litoral 91,5 165,0 190,1 

Alto Alentejo 132,4 195,8 207,5 

Alentejo Central 105,3 160,5 177,2 

Baixo Alentejo 115,6 175,9 177,1 N
U

T
 II

I d
a 

R
eg

iã
o 

do
 

A
le

nt
ej

o 

Lezíria do Tejo 94,7 139,8 147,2 

(Fonte: INE) 

Em todo o território, ao longo dos três períodos, observou-se um incremento do peso da 

população idosa, sendo a Região do Alentejo a que regista os valores mais elevados. No Baixo 

Alentejo este acréscimo, entre 2001 e 2007, não foi tão significativo como nas restantes sub-

regiões, ocupando o segundo lugar com a percentagem mais baixa. 

A dinâmica da estrutura económica regional será caracterizada pela taxa de actividade, 

desemprego (Quadro 32), distribuição da população por sectores de actividade (Quadro 33) e 

percentagem de empresa/sociedades. Para análise destes indicadores iremos atender somente 

aos dados referentes ao Continente, NUT II – Alentejo e NUT III – Baixo Alentejo, provenientes do 

Estudo de Impacte Ambiental realizado para projecto “EDIA - Troços de ligação Pisão-Roxo e 

Pisão-Beja”, elaborado pela Tecninvest (2006). 

Quadro 33: Taxa de actividade e taxa de desemprego no Continente, NUT II Alentejo e NUT III – Baixo Al entejo, 

em 1991 e 2001. 

TAXA DE ACTIVIDADE (%) TAXA DE DESEMPREGO (%) 
REGIÕES 

1991 2001 1991 2001 

Continente 44,9 48,4 6,1 6,9 

NUT II - Alentejo 42,0 45,4 9,2 8,4 

NUT III - Baixo Alentejo 38,8 42,5 14,3 11,5 

(Fonte: Tecninvest, 2006 in INE) 

Do primeiro indicador (taxa de actividade), nas três unidades administrativas verificou-se um 

aumento, entre 1991-2001, registando o Baixo Alentejo a percentagem mais baixa. De acordo 

com o EIA mencionado anteriormente, em 2001 a população activa desta sub-região representava 

17,8% dos activos do Alentejo e 1,3% do Continente. 
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Relativamente à taxa de desemprego, somente no Continente, entre 1991 e 2001, é que se 

verificou um aumento deste indicador, situação que, no terceiro trimestre de 2008, se agravou, 

alcançando uma taxa de 7,7%. Na Região do Alentejo, apesar do agravamento que se verificou 

entre o terceiro trimestre de 2007 e o de 2008 (de 7,3% para 9,1%), a percentagem ainda é 

inferior à observada em 2001, mas também continua a ser superior à média do Continente (INE, 

2009). 

A distribuição da população activa pelos diferentes sectores de actividade (Quadro 34) revela o 

domínio do sector terciário, sendo que no Baixo Alentejo o valor é superior à percentagem 

observada no Continente (62,4% e 29,7%, em 2001, respectivamente). Este facto revela a 

importância que este sector “passou a assumir no quadro da economia regional, relegando a 

agricultura para um plano inferior no conjunto dos três principais sectores de actividade” (CCDR 

Alentejo, 2007), tendo a Administração Pública Central e Local o maior peso face ao pouco 

dinamismo empresarial. Os outros dois sectores tiveram comportamentos distintos: 

• Sector primário: registou uma diminuição de activos entre 1991-2001, em todas as 

unidades administrativas. O peso deste sector é maior no Baixo Alentejo em comparação 

com a Região do Alentejo. Este facto revela a importância das actividades agro-pecuárias 

na economia regional; 

• Sector secundário: observou-se um ligeiro aumento de activos (excepção do Continente). 

Quadro 34: Distribuição da população activa (%), po r sector de actividade no Continente, NUT II Alente jo e NUT 

III – Baixo Alentejo, em 1991 e 2001. 

PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO 
REGIÕES 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Continente 10,5 4,8 38,5 35,5 51,5 59,7 

NUT II - Alentejo 23,2 12,0 25,9 27,9 50,9 60,1 

NUT III - Baixo Alentejo 24,8 14,9 22,3 22,7 52,9 62,4 

(Fonte: Tecninvest, 2006 in INE) 

A actividade empresarial no Baixo Alentejo, entre 1999 e 2005, tem vindo a observar uma 

diminuição na representatividade regional, apresentando um valor médio de 19,6% das empresas 

existentes em toda a Região do Alentejo. Reflectindo somente sobre a indústria extractiva, esse 

peso regional é diminuto, representando 2,6% do total de indústrias desta natureza existentes na 

NUT II – Alentejo (Quadro 35). 

Ao nível da empregabilidade, o peso do Baixo Alentejo na Região diminuiu entre 1998 e 2005 

(17,4%, em 1998, para 11%, em 2005). Ao nível da indústria extractiva, apesar de se ter 
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observado também uma diminuição da representatividade e do número de empresas ter um 

impacte reduzido, constituiu um sector de actividade com dinamismo ao nível do emprego, visto 

empregar, em 2005, 36,4% do total de pessoas empregues na indústria extractiva em todo o 

Alentejo. 

Quadro 35: Representatividade do número de empresas  e do pessoal ao seu serviço do Baixo Alentejo na N UT II 

– Alentejo. 

EMPRESAS PESSOAL 
ANO TOTAL DE  

EMPRESAS 
INDÚSTRIA 

EXTRACTIVA 
TOTAL DE  
EMPRESAS 

INDÚSTRIA 
EXTRACTIVA 

1998 ---- ---- 17,4 50,2 

1999 24,0 3,0 16,7 ---- 

2000 23,7 3,9 16,6 ---- 

2001 23,6 3,0 9,6 ---- 

2002 15,5 1,4 8,9 ---- 

2003 15,6 1,4 10,4 32,1 

2004 17,3 2,6 10,6 42,6 

2005 17,7 3,1 11,0 36,4 

(Fonte: INE) 

10.10.3. Enquadramento regional e local 

10.10.3.1. Dinâmica socio-demográfica 

Tal como mencionado anteriormente, Ferreira do Alentejo é um dos treze concelhos que 

constituem o Baixo Alentejo e é composto por seis freguesias. À semelhança da sub-região, o 

concelho onde se insere o Projecto em estudo tem vindo a registar perda de habitantes desde 

1981 (Gráfico 15). Entre este ano e o de 2007 esta diminuição foi de 26,6% (em termos absolutos 

equivale a uma perda de 2992 indivíduos). A representatividade deste concelho no Baixo Alentejo, 

em 2007, estimava-se nos 6,5%. 

Gráfico 15: Evolução da população do Concelho de Fer reira do Alentejo, em 1981, 1991, 2001 e 2007. 
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(Fonte: Tecninvest (2006) e INE (2009)) 
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Ao nível da freguesia, especificamente a de Peroguarda, apesar de ter sido a que registou a 

menor perda absoluta de população (-187) é a que tem observado o menor número de habitantes 

nos três últimos momentos censitários (1981,1991 e 2001). 

Apesar deste facto, é a terceira freguesia com a densidade populacional mais elevada (10,9 

hab/km2), cabendo as primeiras posições à sede de concelho (Ferreira do Alentejo) e Alfundão. 

Parte destas estatísticas são o reflexo de uma taxa bruta de mortalidade superior à taxa bruta de 

natalidade, facto reforçado em Ferreira do Alentejo que, entre 2000 e 2007, quase sempre 

apresentou valores superiores ao da sub-região, quanto à taxa bruta de mortalidade, e, inferiores, 

quanto à taxa bruta de natalidade (Gráfico 16). 

Gráfico 16: Evolução da taxa de mortalidade e natali dade no Baixo Alentejo e Concelho de Ferreira do Al entejo, 

entre 2000 a 2007. 

 
(Fonte: INE, 2009) 

A este enfraquecimento da dinâmica demográfica soma-se o envelhecimento da população, que à 

semelhança do que sucede em quase todo o território continental tem vindo a adquirir um grande 

peso na estrutura etária da população residente de todas as sub-regiões do Alentejo (Gráfico 17). 

No Baixo Alentejo, entre 2000 e 2007, somente quatro concelhos é que registaram uma 

diminuição desta taxa (Barrancos, Beja, Cuba e Moura). O Concelho de Ferreira do Alentejo 

apresentou um ligeiro aumento (5,2 idosos para cada 100 jovens), apresentando, em 2007, valor 

acima da média desta sub-região (177,1 idosos para cada 100 jovens no Baixo Alentejo e 193 

idosos para cada 100 jovens em Ferreira do Alentejo). 
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Gráfico 17: Variação absoluta do índice de envelheci mento, nos concelhos da NUT III – Baixo Alentejo, e ntre 

2000 e 2007. 

 
(Fonte: INE, 2009) 

Ao nível concelhio, a freguesia de Peroguarda, entre 1991 e 2001, foi a única que consegui 

manter os valores deste índice, registando, inclusive, uma descida devido à diminuição do número 

de indivíduos pertencentes a estes dois grupos etários (Gráfico 18). As restantes freguesias 

registaram um aumento do peso dos idosos sobre a população jovem da qual se destaca a sede 

de concelho e Figueira dos Cavaleiros, com um aumento de 96,3 e 90,3 idosos por cada 100 

jovens, respectivamente. 

Será importante realçar que os valores observados em Figueira dos Cavaleiros poderão estar 

relacionados com a criação de uma nova freguesia, em 2001. 

Gráfico 18: Variação absoluta do índice de envelheci mento, nas freguesias do Concelho de Ferreira do Al entejo, 

em 1991 e 2001. 

 
(Fonte: INE, 2009) 
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Ao relacionarmos a população idosa e jovem relativamente ao peso que têm na população activa 

(índice de dependência total), somente para o concelho de Ferreira do Alentejo, reforça-se, mais 

uma vez, tanto os efeitos da diminuição demográfica como a forte dependência que a população 

idosa exerce sobre a população activa. Este último facto observa-se nas freguesias de Alfundão e 

Ferreira do Alentejo, em que o acréscimo da taxa de dependência total, entre 1991 e 2001, está 

relacionado com o aumento dos indivíduos com 65 anos ou mais, face à diminuição da população 

em idade activa (Gráfico 19). 

Os valores destes índices de dependência tenderão a agravar, se associarmos a estes factos o 

aumento da esperança média de vida. Esta dependência terá consequências na economia local e 

regional, fazendo diminuir a taxa de actividade que, consequentemente, contribuirá, ainda mais, 

para a constante perda de atractividade desta região e de investimentos e de um aumento da 

despesa pública na área da saúde e do apoio e acção social. 

Gráfico 19: Índice de dependência total nas fregues ias do Concelho de Ferreira do Alentejo, em 1991 e 2001. 

 
(Fonte: INE, 2009) 

10.10.3.2. Dinâmica socio-económica 

A taxa de actividade vai nos indicar o peso da população activa (indivíduos a partir dos 15 anos). 

Nos concelhos do Baixo Alentejo, em 2001, o valor não atingia os 50%, rondando os 42,4% e 

somente quatro é que atingiram ou ultrapassaram este valor: Barrancos, Beja, Castro Verde e 

Serpa (Gráfico 20). O concelho de Ferreira do Alentejo apresentava uma taxa próxima da média 

da sub-região (41,2%), demonstrando, uma vez mais, a perda demográfica, reflectida também no 

grupo etário que se enquadra na população activa. 
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Gráfico 20: Taxa de actividade nos concelhos da NUT  III – Baixo Alentejo, em 2001. 

 
(Fonte: INE, 2009) 

 

Nesse mesmo período, a taxa de desemprego, em todo o Baixo Alentejo, era de 11,2%. Ferreira 

do Alentejo constitui um dos sete concelhos que apresentavam valores inferiores (10,3%) – 

Gráfico 21. Ao nível das freguesias (Gráfico 22), Peroguarda apresentava valores superiores à 

média do concelho (15,2%), juntamente com Alfundão (15,9%). 

Gráfico 21: Taxa de desemprego nos concelhos da NUT  III – Baixo Alentejo, em 2001. 

 

(Fonte: INE, 2009) 
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Gráfico 22: Taxa de desemprego nas freguesias do Co ncelho de Ferreira do Alentejo, em 2001. 

 
(Fonte: INE, 2009) 

Um outro indicador importante, na caracterização socioeconómica, é a proporção da população 

residente que trabalha ou estuda fora do seu concelho de residência (Gráfico 23), visto reflectir a 

perda de atractividade do Concelho face ao emprego. 

Gráfico 23: Proporção da população residente que tra balha ou estuda noutro concelho, nos concelhos da N UT 

III – Baixo Alentejo, em 1991 e 2001. 

 

(Fonte: INE, 2009) 

Em quase todos os concelhos do Baixo Alentejo, entre 1991 e 2001, a proporção tem dilatado, 

sendo a única excepção Ourique. Por sua vez, Ferreira do Alentejo constitui o quarto concelho 

com o maior aumento no que diz respeito a este indicador. Em 2001, 22,3% da população deste 

concelho trabalhava ou estudava fora da sua residência (Gráfico 23). 
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Ao nível da freguesia, Peroguarda, em 2001, tinha 40,8% da sua população a trabalhar/estudar 

fora de Ferreira do Alentejo (Gráfico 24). Este facto deve-se à proximidade com o Concelho de 

Beja e aos bons acessos viários. Estas estatísticas, mais uma vez, não deixam de relevar a 

insuficiência de estabelecimentos de ensino (em quantidade e qualidade) e da oferta de emprego. 

Gráfico 24: Proporção da população residente que tra balha ou estuda noutro concelho, por freguesia do 

Concelho de Ferreira do Alentejo, em 1991 e 2001. 

 
(Fonte: INE, 2009) 

Quanto à distribuição da população empregue por sectores de actividade, tal como mencionado 

anteriormente, o Baixo Alentejo apresentava, em 2001, uma forte dependência do sector terciário. 

Esta mesma situação aplica-se ao Concelho de Ferreira do Alentejo, tendo se registado um 

acréscimo de activos. O único sector onde se observou diminuição (entre 1991 e 2001) da 

população activa foi o primário, diminuindo de 41% para 25% (Gráfico 25). O sector secundário, 

onde se insere a indústria extractiva, teve um ligeiro aumento, representando, em 2001, 22% de 

activos. 

Gráfico 25: Distribuição da população activa (%), p or sector de actividade, no Concelho de Ferreira do  Alentejo, 

em 1991 e 2001. 

 
(Fonte: CMFA, 2008; INE, 2009) 
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Na freguesia de Peroguarda a situação é quase semelhante à que se passa ao nível concelhio. A 

única excepção foi a redução de activos empregues no sector secundário, de cerca de 35% para 

cerca de 34%. Apesar disso, o sector terciário ainda continua a empregar a maior parte dos 

residentes, representando 45,1% (Quadro 36). 

Quadro 36: Distribuição da população activa (%), po r sector de actividade, por freguesias do Concelho de 

Ferreira do Alentejo, em 1991 e 2001. 

SECTOR I SECTOR II SECTOR III 
FREGUESIAS 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Alfundão 51,5 26,0 19,8 27,8 28,7 46,2 

Ferreira do Alentejo 32,4 17,6 14,6 15,0 53,0 67,4 

Figueira dos Cavaleiros 53,0 41,4 21,9 27,9 25,2 30,7 

Odivelas 37,7 33,3 34,9 34,5 27,4 27,2 

Peroguarda 39,7 21,1 34,9 33,8 25,3 45,1 

Canhestros 39,7 30,1 18,5 28,8 22,0 40,4 

(Fonte: Agenda 21 Ferreira do Alentejo, 2008) 

De seguida, são caracterizadas, com algum detalhe algumas das principais actividades 

económicas do concelho de Ferreira do Alentejo. 

10.10.3.3. Agricultura 

Em Ferreira do Alentejo, de acordo com dados do Recenseamento Geral Agrícola (INE), estavam 

recenseadas, em 1999, 745 explorações agro-pecuárias, correspondendo a 7,8% das explorações 

existentes em todo o Baixo Alentejo. Quanto à área que ocupavam, representava 8,4% da 

superfície total da sub-região, sendo que as explorações no concelho onde se insere o projecto 

apresentavam uma área média de superfície agrícola utilizada (SAU) superior à do Baixo Alentejo 

(68,8 SAU/exploração e 64,7 SAU/exploração, respectivamente). 

As principais utilizações do solo agrícola, em 1999, eram as culturas temporárias (55%), das quais 

se destaca as culturas de sequeiro (cereais para grão, culturas industriais, forrageiras, hortícolas e 

leguminosas para grão). As principais culturas de regadio correspondem à beterraba sacarina e 

algumas espécies de trigo. 

Das culturas permanentes destaca-se o olival e a vinha, sendo que a primeira, nos últimos anos, 

tem apresentado um importante incremento de área de cultivo, motivado pelo investimento 

espanhol neste concelho. 

Por sua vez, a actividade pecuária tem um enorme peso na economia agrícola local e regional 

destacando-se “os importantes núcleos de bovinos leiteiros existentes no Monte Novo/Ferreira do 
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Alentejo e no Monte Novo da Horta/Odivelas que totalizam cerca de 1000 cabeças de animais 

adultos” (CMFA, 2008). 

Neste sector é de destacar o Aproveitamento Hidroagrícola de Odivelas que abrange uma área 

total de 6846 ha, dos quais 6381 ha constituem a área efectivamente beneficiada pelo regadio 

(área irrigável). O Perímetro de Odivelas beneficia no concelho de Ferreira do Alentejo, uma área 

irrigada de 6252,4 ha, ou seja, 89,3% da área total do Perímetro. 

Ao nível empresarial, este sector é o que apresenta maior percentagem de empresas/sociedades 

do concelho. Em média, entre 1999 e 2005, correspondia a 32,6% do total de 

empresas/sociedades existentes, das quais se destacam quatro: Sunfruit, Valenciagro/Herdade da 

Zambujeira, Herdade do Pinheiro e Herdade de Vale da Rosa. 

Quanto a movimento associativismo ligado a este sector destaca-se a Associação de 

Desenvolvimento Terras do Regadio (ADTR), criada a 1999 e tem a sua sede na freguesia de 

Ferreira de Alentejo. 

10.10.3.4. Indústria 

No concelho de Ferreira do Alentejo, a maioria da actividade industrial está relacionada com o 

sector primário, nomeadamente, a transformação dos produtos agro-pecuários. Este facto pode 

ser constatado pela quantidade de empresas/sociedades sedeadas neste concelho, entre 1999-

2005: em média existem cerca de 78 em comparação com a indústria extractiva. 

Estes valores revelam a fraca representação em termos do número total de empresas/sociedades, 

visto que a indústria transformadora representava, em média, 6,4% do total sedeado em Ferreira 

do Alentejo. 

Ao nível do emprego, este último tipo de indústria tem vindo a diminuir o número de pessoal ao 

serviço, observando-se uma perda de quase 50% de trabalhadores (corresponde, em termos 

absolutos, a um diminuição de 77 indivíduos), entre 1998 e 2005. 

Exemplo desta perda de dinamismo económico foi o encerramento da Consol/Fortes, indústrias de 

concentrado de tomate. “Na década de sessenta e setenta chegou a ocupar cerca de sete 

dezenas de trabalhadores permanentes atingindo as duas centenas de postos de trabalho na 

época de campanha. Com a crise do sector a empresa encerrou as suas portas no final da década 

de oitenta. Hoje, nas instalações da ex-Consol está a funcionar a Tomsil” (CMFA, 2008) 
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Ao nível de infra-estruturas de apoio ao sector industrial, o PDM de Ferreira do Alentejo aponta 

como principal carência "a falta de um loteamento industrial, que possibilite a capacidade de oferta 

do município a eventuais investidores interessados e por outro lado a recuperação de parte do 

tecido urbano da vila, actualmente ocupado por actividades industriais que dessa forma poderão 

vir a ser transferidos para uma situação mais conveniente." (CMFA, 2008 in PDM, 1992). 

Para o sector agro-industrial foi criado o Parque Agro-Industrial de Penique, que visa dar resposta 

a uma eventual procura de espaços disponíveis e adequados para a instalação de unidades agro-

industriais. 

10.10.3.5. Comércio e serviços 

Tal como mencionado anteriormente, o sector terciário é dominante no concelho de Ferreira do 

Alentejo, traduzido, essencialmente, pelas funções administrativas, concentradas na sede de 

concelho. Ao nível do comércio predominam os estabelecimentos a retalho da área alimentar e 

vestuário, todos concentrados na sede de concelho. 

Quanto ao número de empresas, em 2005 estavam registadas 349, representando 27,3% do total 

de empresas/sociedades sedeadas no concelho. A empregabilidade deste sector, neste mesmo 

ano, representava 27% da totalidade do pessoal ao serviço em sociedades existentes em Ferreira 

do Alentejo. 

10.10.3.6. Turismo 

O turismo possui recursos endógenos e patrimoniais de grande importância no concelho de 

Ferreira do Alentejo. Essas potencialidades, em termos estatísticos, traduziram-se, em 2007, 

numa estada média, por hóspede, de 2,7 noites (valor superior ao registado no Baixo Alentejo, 

que foi de 1,6) e numa capacidade de alojamento de 182 lugares, correspondendo a 12,3% do 

total existente no Baixo Alentejo (INE, 2008). 

O artesanato também se apresenta como uma importante actividade, estando, na maioria das 

vezes, ligada ao turismo e contribuindo para a continuidade da identidade cultural deste concelho. 

As principais artes, com uma forte ligação tanto à Região como ao próprio concelho, são o 

mobiliário alentejano, que se produzem neste concelho à mais de sessenta anos, trabalho em 

ferro forjado, cestaria e miniaturas. 

10.10.3.7. Acessibilidades, infra-estruturas e equipamentos 

A rede viária do concelho é privilegiada, dada a sua localização central. Estrategicamente situado, 

apresenta uma boa ligação a Espanha (IP8), ao Algarve (através da EN 2), Alentejo Central e 
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Litoral (Évora EN 259 – IP8 e IP2) e Lisboa (IP8 e A2). A rede viária faz ligação a todas as 

freguesias, com vias rodoviárias de relativa qualidade (Figura 15). 

Relativamente às ligações internas, existem três estradas municipais que atravessam o território: 

EM 259, EM 524 e EM 526, destacando-se ainda a EM 528 que faz a ligação entre Trigaches e 

Beringel e a EM 1029 que liga Beringel a Peroguarda. 

Em termos de transportes, todas as freguesias são servidas por transportes rodoviários diários 

(carreiras) que fazem a ligação entre as mesmas e a sede de concelho. Existem ainda serviços 

Expresso diários em Ferreira do Alentejo e em Figueira de Cavaleiros, e existem oito táxis ao 

serviço. 

 
 

Figura 15: Acessibilidades rodoviárias e ferroviári as ao concelho de Ferreira do Alentejo. 

 
Ao nível ferroviário, a região do Alentejo é servida por duas ligações principais: Linha do Alentejo 

(liga Barreiro a Tunes) e Linha do Sul (que liga Lisboa a Faro), existindo ainda diversos ramais e 

linhas secundárias que confluem para a Linha do Alentejo. No entanto, o concelho de Ferreira do 

Alentejo não é atravessado por este tipo de via de comunicação. 
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Ao nível das infra-estruturas, nomeadamente, distribuição da rede eléctrica da propriedade da 

Rede Eléctrica Nacional, o concelho é atravessado por dois tipos de linhas duas linhas de 150 kv 

e 400 kv, sendo que esta última provém de Sines e prolonga-se até Espanha (Figura 16). Na área 

do projecto, paralelamente à EN 121 (IP8), atravessa uma linha de média tensão. 

 
 

Figura 16: Distribuição da rede eléctrica no concel ho de Ferreira do Alentejo. 

 
Quanto às infra-estruturas de abastecimento de água e tratamento das águas residuais, a sua 

gestão é da responsabilidade do Município de Ferreira do Alentejo. 

O abastecimento domiciliário de água é efectuado num sistema de origem em captações de água 

subterrânea e distribuído por Estações Elevatórias e condutas gravíticas em PVC e fibrocimento. 

Em termos de tratamento é realizada uma desinfecção com hipoclorito de sódio (CMFA, 2008). 

O nível de atendimento do abastecimento de água abrange a totalidade do território. 

Para o tratamento das águas residuais existem cinco ETAR em funcionamento e a recolha e 

tratamento destes efluentes estende-se a quase todo o concelho. 
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A recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) também é efectuada pelo Município de Ferreira do 

Alentejo para o aterro sanitário da AMBILITAL (CMFA, 2008), local onde os resíduos recicláveis 

também são colocados, sendo a sua recolha efectuada pela entidade gestora do aterro. 

De acordo com dados recolhidos do Diagnóstico para a Sustentabilidade – Agenda 21 de Ferreira 

do Alentejo (CMFA, 2008), no ano de 2007 foram depositados no aterro sanitário da AMBILITAL, 

4750,9 toneladas de resíduos, das quais, 4577,8 correspondem a RSU. Quanto aos resíduos 

recicláveis foram encaminhados para a estação de triagem 84,9 toneladas de embalagens de 

vidro, 27 toneladas de embalagens de plástico/metal e 61,2 toneladas de papel/cartão. 

Em média cada habitante do concelho de Ferreira do Alentejo produz cerca de 568 kg de RSU 

anualmente, dos quais apenas 3,6% são recolhidos de forma selectiva. 

Por fim, quantos aos equipamentos, ao nível da saúde, o Concelho de Ferreira do Alentejo detém 

uma rede de serviços composta por um Centro de Saúde, localizado na vila e oito extensões, 

distribuídas por Aldeia de Ruins, Alfundão, Canhestros, Figueira de Cavaleiros, Gasparões, 

Odivelas, Peroguarda e Santa Margarida do Sado. A unidade hospitalar que abrange este 

território é o Centro Hospitalar do Baixo Alentejo - Hospital José Joaquim Fernandes. 

No Centro de Saúde existem consultas de quatro especialidades: Medicina Geral e 

Familiar/Clínica Geral, Planeamento Familiar, Saúde Infantil e Juvenil e Saúde Materna. 

Quanto a equipamentos ligados à educação, no sector público, de acordo com dados da Direcção 

Regional de Educação do Alentejo (2009), existem os seguintes estabelecimentos: 

• Jardim-de-infância (JI) – 4; 

• Escola Básica – 1º Ciclo – 4; 

• Jardim-de-Infância+Escola Básica – 1º Ciclo – 4 (existe um em Peroguarda); 

• Escola Básica – 2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário – 1. 

Ao nível do ensino superior público, Ferreira do Alentejo encontra-se na área de influência do 

Instituto Politécnico de Beja. 

Por fim, ao nível das forças de segurança e de emergência, o concelho de Ferreira do Alentejo é 

servido pelo Destacamento Territorial de Aljustrel da Brigada Territorial nº 3, da Guarda Nacional 

Republicana. Este destacamento tem um posto em todo o concelho, sendo que não existe 
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nenhum na área do projecto. Ao nível de forças de emergência e socorro é servido pela 

Corporação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo. 

10.10.4. Entidades interessadas 

Tendo em atenção a área geográfica e a natureza do projecto existem diversas entidades que 

poderão ser consideradas úteis no processo de consulta pública e, posteriormente, na 

monitorização deste projecto ao longo do seu período de exploração. O Quadro 37 identifica um 

conjunto dessas entidades. 

Quadro 37: Listagem das entidades interessadas, ao nível concelhio e local. 

ENTIDADE LOCALIZAÇÃO  ÂMBITO DA ENTIDADE  

Entidades públicas 

Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo Ferreira do 
Alentejo Administração Local 

Junta de Freguesia de Peroguarda Peroguarda Administração Local 

GNR – Brigada Territorial nº 3 – Destacamento de 
Aljustrel-Posto Territorial 

Ferreira do 
Alentejo Forças de Segurança 

Instituto de Segurança Social – Serviço Local de 
Ferreira do Alentejo 

Ferreira do 
Alentejo 

Administração Central – Segurança Social, 
Trabalho 

Centro de Emprego de Ferreira do Alentejo Ferreira do 
Alentejo 

Administração Central – Emprego e 
Formação Profissional 

Centro de Saúde de Ferreira do Alentejo Ferreira do 
Alentejo Administração Central – Saúde 

Entidades privadas/associações 

Associação de Desenvolvimento Terras do Regadio Ferreira do 
Alentejo 

Desenvolvimento Local, Formação 
Profissional e Apoio Social 

 

10.11. Gestão de Resíduos 

10.11.1. Metodologia 

Optou-se por iniciar esta abordagem, com um enquadramento legal, identificando os diplomas 

legais mais relevantes neste contexto. Seguidamente pretendeu-se enquadrar a gestão dos 

resíduos no âmbito regional e local, identificando as entidades gestoras, tipos de tratamento ou 

encaminhamento existentes.  

Para a caracterização dos resíduos produzidos durante a fase de vida do Projecto, recorreu-se à 

informação existente e no respectivo Plano de Lavra. 
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10.11.2. Definições 

Acumulador - qualquer fonte de energia eléctrica obtida por transformação directa de energia 

química, constituída por um ou mais elementos secundários, recarregáveis. 

Embalagens - todos e quaisquer produtos feitos de materiais de qualquer natureza utilizados para 

conter, proteger, movimentar, manusear, entregar e apresentar mercadorias, tanto matérias-

primas como produtos transformados, desde o produtor ao utilizador ou consumidor, incluindo 

todos os artigos «descartáveis» utilizados para os mesmos fins.  

Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - equipamentos cujo funcionamento adequado depende 

de correntes eléctricas ou campos electromagnéticos para funcionar correctamente, bem como os 

equipamentos para geração, transferência e medição dessas correntes e campos, e concebidos 

para a utilização com uma tensão nominal não superior a 1000 V para corrente alterna e 1500 V 

para corrente contínua. 

Escombro – material removido pelas operações de extracção sem valor comercial. 

Fileira de resíduos - o tipo de material constituinte dos resíduos, nomeadamente fileira dos vidros, 

fileira dos plásticos, fileira dos metais, fileira da matéria orgânica ou fileira do papel e cartão. 

Fluxo de resíduos - o tipo de produto componente de uma categoria de resíduos transversal a 

todas as origens, nomeadamente embalagens, electrodomésticos, pilhas, acumuladores, pneus 

ou solventes. 

Óleos usados - óleos industriais lubrificantes de base mineral, os óleos dos motores de combustão 

e dos sistemas de transmissão, e os óleos minerais para máquinas, turbinas e sistemas 

hidráulicos e outros óleos que, pelas suas características, lhes possam ser equiparados, tornados 

impróprios para o uso a que estavam inicialmente destinados. 

Pilha - qualquer fonte de energia eléctrica obtida por transformação directa de energia química, 

constituída por um ou mais elementos primários, não recarregáveis. 

Resíduos – qualquer substância ou objecto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção de se 

desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos, ou ainda: 

o Resíduos de produção ou de consumo não especificados nos termos das subalíneas 

seguintes; 

o Produtos que não obedeçam às normas aplicáveis; 

o Produtos fora de validade; 
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o Matérias acidentalmente derramadas, perdidas ou que sofreram qualquer outro acidente, 

incluindo quaisquer matérias ou equipamentos contaminados na sequência do incidente 

em causa; 

o Matérias contaminadas ou sujas na sequência de actividades deliberadas, tais como, entre 

outros, resíduos de operações de limpeza, materiais de embalagem ou recipientes; 

o Elementos inutilizáveis, tais como baterias e catalisadores esgotados; 

o Substâncias que se tornaram impróprias para utilização, tais como ácidos contaminados, 

solventes contaminados ou sais de têmpora esgotados; 

o Resíduos de processos industriais, tais como escórias ou resíduos de destilação; 

o Resíduos de processos antipoluição, tais como lamas de lavagem de gás, poeiras de filtros 

de ar ou filtros usados; 

o Resíduos de maquinagem ou acabamento, tais como aparas de torneamento e fresagem; 

o Resíduos de extracção e preparação de matérias--primas, tais como resíduos de 

exploração mineira ou petrolífera; 

o Matérias contaminadas, tais como óleos contaminados com bifenil policlorado; 

o Qualquer matéria, substância ou produto cuja utilização seja legalmente proibida; 

o Produtos que não tenham ou tenham deixado de ter utilidade para o detentor, tais como 

materiais agrícolas, domésticos, de escritório, de lojas ou de oficinas; 

o Matérias, substâncias ou produtos contaminados provenientes de actividades de 

recuperação de terrenos; 

o Qualquer substância, matéria ou produto não abrangido pelas subalíneas anteriores. 

Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 

que constituam um resíduo, incluindo todos os componentes, subconjuntos e materiais 

consumíveis que fazem parte integrante do equipamento no momento em que este é descartado. 

Resíduo Industrial – o resíduo gerado em processos produtivos industriais, bem como o que 

resulte das actividades de produção e distribuição de electricidade, gás e água. 

Resíduo Perigoso – o resíduo que apresente pelo menos, uma característica de perigosidade para 

a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os identificados como tal na Lista Europeia de 

Resíduos. 
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Resíduo Urbano – o resíduo proveniente de habitações, bem como outros resíduos que, pela sua 

natureza ou composição, seja semelhante ao resíduos proveniente de habitações. 

Reutilização – a re-introdução, sem alterações significativas, de substâncias, objectos ou produtos 

nos circuitos de produção ou de consumo de forma a evitar a produção de resíduos. 

Solo superficial – camada superior do solo. 

Tratamento – o processo manual, mecânico, físico, químico ou biológico que altere as 

características de resíduos de forma a reduzir o seu volume ou perigosidade bem como a facilitar 

a sua movimentação, valorização ou eliminação após as operações de recolha. 

Triagem – o acto de separação de resíduos mediante processos manuais ou mecânicos, sem 

alteração das suas características, com vista à sua valorização ou a outras operações de gestão. 

Valorização – a operação de reaproveitamento de resíduos prevista na legislação em vigor, 

nomeadamente: 

o Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de energia; 

o Recuperação ou regeneração de solventes; 

o Reciclagem ou recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como 

solventes, incluindo as operações de compostagem e outras transformações biológicas; 

o Reciclagem ou recuperação de metais e de ligas; 

o Reciclagem ou recuperação de outras matérias inorgânicas; 

o Regeneração de ácidos ou de bases; 

o Recuperação de produtos utilizados na luta contra a poluição; 

o Recuperação de componentes de catalisadores; 

o Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos; 

o Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o ambiente; 

o Utilização de resíduos obtidos em virtude das operações enumeradas nos pontos 

anteriores; 

o Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações enumeradas nos pontos 

anteriores; 
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o Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas nos pontos 

anteriores, com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde 

esta é efectuada. 

Veículo - qualquer veículo classificado nas categorias M1 (veículos a motor destinados ao 

transporte de passageiros com oito lugares sentados, no máximo, além do lugar do condutor) ou 

N1 (veículos a motor destinados ao transporte de mercadorias, com peso máximo em carga 

tecnicamente admissível não superior a 3,5 t), bem como os veículos a motor de três rodas, com 

exclusão dos triciclos a motor. 

10.11.3. Enquadramento legal 

A legislação quer nacional quer comunitária sobre resíduos, tem vindo a sofrer alterações 

recentes. 

A Estratégia Temática sobre Prevenção e Reciclagem (ET P&R), que faz parte do 6º Programa de 

Acção em Matéria de Ambiente, estabelece as orientações para as acções a desenvolver pela 

União Europeia e descreve os meios que permitirão melhorar a gestão de resíduos. Tem como 

objectivos utilizar a prevenção e reciclagem como meio de reduzir os impactes ambientais 

associados ao uso de recursos, melhorar a legislação relacionada com os resíduos e promover 

um mercado interno eficiente para as actividades de reciclagem. Esta abordagem trata os 

resíduos como um recurso potencial a explorar, i.e., como uma matéria-prima e não apenas como 

uma fonte de poluição a reduzir. 

O Decreto-Lei nº 178/2006 de 5 de Setembro, estabelece o Regime Geral de Gestão de 

Resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2006/12/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva nº 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de 

Dezembro. 

Este diploma aplica-se às operações de gestão de resíduos, compreendendo toda e qualquer 

operação de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de 

resíduos, bem como às operações de descontaminação de solos e à monitorização dos locais de 

deposição após o encerramento das respectivas instalações.  

Na sequência do Decreto-Lei nº 178/2006, foi criado o Sistema Integrado de Registo Electrónico 

de Resíduos (SIRER), que pretende agregar toda a informação relativa aos resíduos produzidos e 

importados para o território nacional e entidades que operam no sector dos resíduos, sendo o seu 

funcionamento regulado de acordo com a Portaria nº 1408/2006, de 18 de Dezembro. 
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No artigo 48º deste Decreto-Lei, é estabelecido que estão sujeitos a obrigatoriedade de registo no 

SIRER: 

• Os produtores: 

o De resíduos não urbanos que no acto da sua produção empreguem pelo menos 10 

trabalhadores; 

o De resíduos urbanos cuja produção diária exceda 1100 l; 

o De resíduos perigosos com origem na actividade agrícola e florestal, nos termos 

definidos em portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pela área do 

ambiente e da agricultura; 

o De outros resíduos perigosos; 

• Os operadores de gestão de resíduos; 

• As entidades responsáveis pelos sistemas de gestão de resíduos; 

• Os operadores que actuem no mercado de resíduos. 

Excluem-se porém do âmbito de aplicação do Decreto-Lei nº 178/2006 de 5 de Setembro, entre 

outros, os resíduos resultantes da prospecção, extracção tratamento e armazenagem de recursos 

minerais, bem como de exploração de pedreiras. 

Importa ainda considerar o Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o regime das 

operações de gestão de resíduos de construção e demolição (RCD). Destacam-se os seguintes 

aspectos definidos por este diploma: 

• Na fase de execução da obra deverão ser contempladas práticas que:  

o Minimizem a produção e a perigosidade dos RCD designadamente por via da 

reutilização de materiais e da utilização de materiais não susceptíveis de originar 

RCD contendo substâncias perigosas; e 

o Maximizem a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de 

materiais reciclados e recicláveis. 

• Reutilização dos solos e rochas: 

o Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de 

actividades de construção devem ser reutilizados no trabalho de origem de 

construção, reabilitação, limpeza e restauro; 
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o Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas e que não sejam 

reutilizados na respectiva obra de origem podem ser utilizados noutra obra sujeita a 

licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de 

explorações mineiras e de pedreiras, ou na cobertura de aterros destinados a 

resíduos. 

O SIRER sofreu uma actualização em Novembro de 2008 de forma a integrar o sistema SIPO 

tendo resultado o Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA). 

Este sistema está disponível através de um portal da internet 

(http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Ext_Org/Principal.aspx) de acesso reservado a 

representantes de Organizações ou responsáveis de Estabelecimentos/Instalações com 

obrigações legais no âmbito de Ambiente. 

Destaca-se o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Industriais (PESGRI), que define os 

princípios estratégicos a que deve obedecer a gestão de resíduos industriais. Este Plano 

preconiza preferencialmente a prevenção através da redução da produção, seguida da 

reutilização, reciclagem e valorização e finalmente a deposição em aterro, apenas em último caso. 

Para se alcançarem os objectivos, estão previstas diferentes acções e medidas como sejam a 

promoção de tecnologias mais eficazes e menos poluentes (tecnologias amigas do ambiente), e 

de instrumentos de gestão ambiental que incentivam a utilização de práticas de gestão de 

resíduos eficazes para o seu destino mais adequado. 

O PESGRI visa a criação de um sistema integrado de gestão e tratamento de resíduos e 

encaminhamento para destino final, a criação de uma bolsa de resíduos e a construção de centros 

integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos (CIRVER). 

O Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais (PNAPRI) foi criado no contexto do 

PESGRI, sendo considerada uma peça importante na gestão prioritária de resíduos industriais a 

médio/longo prazo.  

O seu principal objectivo é, não só a redução da quantidade de resíduos industriais produzidos, 

mas também a redução da perigosidade dos mesmos. Para tal propõe a utilização de medidas e 

tecnologias de prevenção nos processos produtivos inseridos na actividade industrial, obrigando 

também a que ocorra a mudança de comportamento e de atitude dos agentes económicos e dos 

próprios consumidores. Este Plano deverá ser materializado no período de 2000 a 2015 e 

contempla 23 medidas ligadas a 4 grupos: informação, cultura empresarial, acção governativa e 

mercado e sociedade. 
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10.11.4. Caracterização da situação de referência 

10.11.4.1. Enquadramento regional e local dos fluxos de resídu os 

10.11.4.1.1 Fluxo das embalagens 

O Decreto-Lei nº 366-A/97, de 20 de Dezembro, estabelece os princípios e as normas aplicáveis à 

gestão de embalagens e resíduos de embalagens. Este decreto-lei, foi parcialmente alterado 

pelos Decreto-Lei nº 162/2000, de 27 de Julho e Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de Maio. 

Em termos ambientais o sistema de consignação de embalagens reutilizáveis é mais vantajoso, 

dado que, existe a possibilidade de reutilização das embalagens, aumentando assim o seu tempo 

de vida útil. Este sistema fomenta o retorno/devolução das embalagens vazias, reenchendo-as e 

colocando-as novamente com o produto no mercado. Em alternativa ao sistema de consignação 

existe o sistema integrado. 

Para as embalagens não reutilizáveis as entidades gestoras são:  

• Sociedade Ponto Verde (SPV) – responsável pelo sistema integrado de gestão de 

resíduos de embalagens;  

• Valormed – responsável pelo sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens e 

medicamentos; 

• Valorfito – responsável pelo sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens de 

produtos fitofarmacêuticos. 

A SPV gere para além do fluxo doméstico, o fluxo do comércio e serviços e o fluxo da indústria. O 

símbolo Ponto Verde9 identifica as embalagens que são geridas pela SVP. 

Relativamente aos fluxos comércio e serviço e indústria, os produtores de resíduos de 

embalagem, são responsáveis pela recolha selectiva, triagem e armazenamento temporário dos 

resíduos que produzem, dentro das suas instalações, ficando com a liberdade de contratar as 

posteriores operações de gestão de resíduos com operadores com contrato com a SPV. 

A Valormed gere os resíduos de embalagens, que contenham medicamentos ou equiparados, que 

tenham origem na recolha efectuada pelas farmácias e parafarmácias, na separação realizada 

                                                 

9  
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pelas indústrias farmacêuticas, ou pelas empresas distribuidoras do sector; e os resíduos de 

medicamentos. 

No Quadro 38 identificam a rede de farmácias integradas no sistema gerido pela Valormed no 

concelho de Ferreira do Alentejo. 

Quadro 38: Rede de farmácias integradas no sistema gerido pela Valormed, no concelho de Ferreira do 

Alentejo. 

FARMÁCIAS  

Farmácia Fialho 

Farmácia Salgado 

Farmácia Singa 

(Fonte: www.valormed.pt, consulta realizada a 30 de Dezembro de 2008) 

A Valorfito gere as embalagens primárias de produtos fitofarmacêuticos com capacidade inferior a 

250 litros. O símbolo da Valorfito10 identifica as embalagens que são geridas por entidade gestora. 

Os postos de venda de produtos fitofarmacêuticos tem a responsabilidade de fornecer os sacos 

para recolha dos resíduos de embalagens e informar sobre os locais de recepção (centros de 

recepção).  

No concelho de Ferreira do Alentejo existe um centro de recepção de resíduos de embalagem 

gerido pela Valorfito: Agrobeja, S.A.  

10.11.4.1.2 Fluxo dos resíduos eléctricos e electró nicos 

O Decreto-Lei nº 230/2004, de 10 de Dezembro, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a 

gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). O artigo 2º deste decreto-

lei foi alterado pelo Decreto-Lei nº 174/2005, de 25 de Outubro. As categorias de resíduos 

englobadas no Decreto-Lei nº 230/2004 estão identificadas no Quadro 39. 

Quadro 39: Categorias de REEE englobadas no Decreto-Le i nº 230/2004. 

EQUIPAMENTOS 

Grandes electrodomésticos 

Pequenos electrodomésticos 

Equipamentos informáticos e de telecomunicações 

Equipamentos de consumo 

Equipamentos de iluminação 
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EQUIPAMENTOS 

Ferramentas eléctricas e electrónicas (com excepção de ferramentas industriais fixas e de grandes dimensões) 

Brinquedos e equipamento de desporto e lazer 

Aparelhos médicos (com excepção de todos os produtos implantados e infectados) 

Instrumentos de monitorização e controlo 

Distribuidores automáticos 

 
Existem dois sistemas integrados de gestão de REEE:  

• AMB3E - Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e 

Electrónicos; e  

• ERP Portugal - Associação Gestora de REEE. 

A deposição dos REEE poderá ser feita nos centros de recolha e nos pontos Electrão (para 

pequenos REEE). O produtor de REEE poderá ainda optar por delegar a responsabilidade de 

gestão destes resíduos a um operador licenciado.  

O ecocentro de Ferreira do Alentejo recolhe REEE.  

10.11.4.1.3 Fluxo das pilhas e acumuladores 

O Decreto-Lei nº 62/2001, de 19 de Fevereiro, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a 

gestão de pilhas e acumuladores usados. 

A Ecopilhas – Sociedade gestora de pilhas e acumuladores usados Lda. – é a entidade que gere o 

sistema integrado de pilhas e acumuladores usados. 

A deposição das pilhas e acumuladores poderá ser feita nos pontos Pilhão e nos Ecocentros. O 

produtor deste resíduo poderá ainda optar por delegar a responsabilidade de gestão deste resíduo 

a um operador licenciado. 

10.11.4.1.4 Fluxo dos veículos em fim de vida 

A Valorcar - Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda. – é a entidade que gere o 

sistema de gestão de veículos em fim de vida (VFV). 

O Decreto-Lei nº 196/2003, de 23 de Agosto, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a 

gestão de veículos e de VFV e seus componentes e materiais. Este diploma foi parcialmente 

alterado pelo Decreto-Lei nº 64/2008, de 8 de Abril.  
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Um dos objectivos da Valorcar é organizar uma rede de operadores de recepção/tratamento onde 

os VFV possam ser entregues sem encargos recebendo o respectivo Certificado de Destruição. 

A Valorcar só abrange os veículos ligeiros, não cobrindo equipamentos industriais móveis (p.e. 

dumper, giratória, etc.). No entanto, a maioria dos centros da rede Valorcar recebe estes 

equipamentos em fim de vida.  

Na consulta feita ao sítio da Valorcar, não se encontrou nenhum centro de recepção de VFV no 

Distrito de Beja, no Quadro 40 identificam-se os centros de recepção de VFV que existem no 

Distrito de Évora. 

Quadro 40: Centro de recepção de VFV. 

NOME DO OPERADOR CONCELHO 

Reciclagem Eborense – Reciclagem metais ferrosos e não ferrosos Arraiolos 

João António Marques & Filho Vendas Novas 

(Fonte: www.valorcar.pt, consulta realizada a 30 de Dezembro de 2008) 

10.11.4.1.5 Fluxo dos pneus usados 

O Decreto-Lei nº 111/2001, de 6 de Abril, estabelece os princípios e as normas aplicáveis à 

gestão de pneus e pneus usados, tendo sido alterado parcialmente pelo Decreto-Lei nº 43/2004, 

de 2 de Março. 

A entidade gestora do sistema integrado de gestão de pneus usados é a Valorpneu – Sociedade 

de gestão de pneus Lda. 

O ecovalor tem como objectivo o financiamento dos pontos de recolha, de transporte do pneu uso 

do ponto de recolha ao valorizador e a valorização do resíduo (reciclagem e valorização 

energética). 

O produtor do pneu usado tem como responsabilidade a entrega deste resíduo no ponto de 

recolha ou delegar essa responsabilidade a um operador de gestão de resíduos licenciado.  

O ponto de recolha existente no concelho de Ferreira do Alentejo é o ecocentro.  

10.11.4.1.6 Fluxo dos óleos lubrificantes usados 

O Decreto-Lei nº 153/2003, de 11 de Julho, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a 

gestão de óleos novos e óleos usados.  
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A SOGILUB – Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados Lda. é a entidade 

gestora do sistema integrado de gestão de óleos usados. O financiamento do sistema integrado é 

assegurado pelos produtores de óleos novos, através do pagamento à Sogilub de uma prestação 

financeira, por cada litro de óleo lubrificante introduzido no mercado. Este valor permite financiar a 

recolha de óleos usados até ao seu tratamento e posterior envio para empresas licenciadas para a 

regeneração, reciclagem e valorização energética.  

A recolha de óleos usados é feita por operadores autorizados pela APA. 

10.11.4.1.7 Sistema municipal de gestão de resíduos  

A recolha indiferenciada de RSU no concelho de Ferreira do Alentejo é efectuada pela própria 

autarquia, que depois os encaminha para o aterro sanitário da AMBILITAL – Investimentos 

Ambientais no Alentejo, EIM.  

A AMBILITAL é a empresa intermunicipal de capitais maioritariamente públicos, criada pela 

Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente (AMAGRA) e pela 

SERURB – Serviços Urbanos, Lda., responsável pela gestão e exploração do sistema 

intermunicipal de resíduos sólidos do concelho de Ferreira do Alentejo, e procede à recolha 

selectiva, tratamento e valorização dos resíduos sólidos recepcionados. 

Actualmente o concelho de Ferreira do Alentejo possui 31 ecopontos, na freguesia de Peroguarda 

existem dois ecopontos. 

Como já referido, o concelho de Ferreira do Alentejo tem um ecocentro. No Quadro 41 identificam-

se os resíduos recicláveis passíveis de serem recepcionados neste ecocentro.  

Quadro 41: Resíduos admissíveis no ecocentro de Fer reira do Alentejo. 

RESÍDUOS 

Papel e cartão 

Embalagens plásticas e metálicas 

Embalagens de vidro 

Sucata metálica 

Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico 

Caixas e paletes de madeira 

(Fonte: AMBILITAL) 

Relativamente à gestão de resíduos não urbanos, o Quadro 42 enumera as várias empresas 

autorizadas na região. 
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Quadro 42: Entidades gestoras de resíduos que operam  na Região de Évora-Beja. 

DESIGNAÇÃO DA EMPRESA  DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE  

Aterro de Resíduos Não 
Perigosos de Beja Deposição de resíduos não urbanos em aterro de resíduos não perigosos 

Ambimed (Beja) Gestão de resíduos hospitalares (tratamento por autoclavagem) 

Gesreal (Évora) Resíduos de construção e demolição 

Noites Reciclagem (Évora) 

Armazenamento temporário e triagem de resíduos de metais ferrosos e não ferrosos, 
plásticos, papel, cartão, madeira, cabos eléctricos e lamas do tratamento de águas 
residuais industriais, resíduos de equipamento eléctrico e electrónico não contendo 

substâncias perigosas, resíduos de construção e demolição 

 
No transporte de resíduos não perigosos, operam na região as seguintes empresas: Noites 

Reciclagem, Gesreal, Reciclagem Eborense, Gestry, Domingos Malaqueco, Rui Lopes, IPODEC e 

Renascimento. Desconhece-se porém se estas empresas possuem alvará de transporte de 

resíduos por conta de outrem. 

Relativamente à gestão de resíduos perigosos, nomeadamente de óleos usados, as empresas 

mais comuns, a operar na região, são a Carmona GGRP, Codisa e Quimitécnica. 

No site da APA em 

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/gestaoresiduos/LOGRNU/Paginas/default.a

spxé, disponibilizado uma listagem de operadores de gestão de resíduos não urbanos, que é 

actualizada periodicamente. 

10.11.4.1.8 Resíduos equiparados a urbanos 

Para os resíduos indiferenciados existem vários contentores nas diferentes áreas operacionais 

(Fotografia 31). 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO  
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA MONTE DA SERRA 

 SERRABRITAS, LDA. 

 

 
  135 

 

  
Fotografia 31: Contentores para resíduos indiferenc iados. 

 
Até à presente data não se procede à separação selectiva dos RSU produzidos nas instalações 

de apoio (nomeadamente, apoio administrativo, zona social).  

A recolha dos resíduos sólidos equiparados a urbanos é efectuada pela Câmara Municipal de 

Ferreira do Alentejo, com uma periodicidade semanal.  

10.11.4.1.9 Resíduos industriais 

De seguida descrevem-se os resíduos industriais que são produzidos presentemente na Pedreira 

e nas instalações industriais associadas e as operações de gestão destes mesmos resíduos. 

Estando a Pedreira associada a uma unidade de britagem, não é produzido escombro. O material 

extraído é armazenado numa área reservada para o depósito de blocos e posteriormente segue 

para a central de britagem.  

A Sogilub – Sociedade de gestão de óleos lubrificantes usados Lda., é a empresa que garante a 

recolha dos óleos usados produzidos na Pedreira. O protocolo de colaboração entre a Sogilub e a 

Serrabritas foi celebrado a 19 de Abril de 2006, tendo ficado registado com o n.º 020800762. 

A Codisa – Solventes e gestão de resíduos S.A. efectua a recolha e o transporte rodoviário de 

solventes e filtros de óleo produzidos na Pedreira. 

O tanque de combustível (Fotografia 32), com capacidade de 20.000 litros, tem um alvará n.º 

2019, emitido a 6 de Novembro de 2002, pela Direcção Regional de Economia do Alentejo e 
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válido por 10 anos (Anexo II). O tanque encontra-se dentro de uma bacia de retenção, com 

ligação para um colector de águas oleosas (Fotografia 33 e Fotografia 34).  

  
Fotografia 32: Tanque de combustível. 

 

  
Fotografia 33: Bacia de retenção. 

 

 
Fotografia 34: Caixa de recolha de águas oleosas. 
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Tal como é identificado no Desenho 01 (Anexo I), a Pedreira está equipada com um parque de 

óleos, onde são armazenados os óleos usados. Tratando-se de um resíduo perigoso, este local de 

armazenamento tem acesso condicionado e é dotado de uma superfície impermeabilizada, de 

bacia de retenção e de colector para a drenagem das águas oleosas (Fotografia 35).  

  
 

 
Fotografia 35: Parque de óleos. 

 
A Serrabritas possui ainda licença n.º 07/2008/CCDRA, para a instalação de uma unidade de 

armazenagem de resíduos de construção e demolição não contendo substâncias perigosas 

(códigos Ler 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 e 17 03 02). Esta licença foi emitida a 15 de Maio de 

2008 e é valida até 15 de Maio de 2013. A capacidade máxima gerida por ano é de 7.000 

toneladas. Os resíduos serão provenientes das empreitadas adjudicadas à empresa, no distrito de 

Beja. Após a armazenagem os resíduos serão encaminhados para unidades autorizadas para a 

sua gestão.  
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Numa das visitas realizadas foi identificado um depósito de ferro velho (Fotografia 36) que 

entretanto foi vendido para valorização a um operador de gestão deste resíduo. 

 
Fotografia 36: Armazenamento temporário de ferro ve lho. 

Existe ainda na área do Projecto um depósito de temporário de pneus usados (Fotografia 37).  

 
Fotografia 37: Armazenamento temporário de pneus us ados. 

No Quadro 43 apresentam-se os resíduos produzidos em 2006 e declarados no SIRER. 

Quadro 43: Caracterização dos resíduos produzidos e m 2006. 

DESIGNAÇÃO DO RESÍDUO  CÓDIGO LER DESTINATÁRIOS  QUANTIDADES (TON) 

Manuel Pontes Rosa 3,2 
Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 130208 

Carmona SLTC SA 1 

Outros solventes e misturas de solventes 140603 Codisa SA 0,072 

Filtros de óleo 160107 Codisa SA 0,6 

(Fonte: Serrabritas) 

Relativamente aos resíduos produzidos em 2007, devido a uma falha no sistema do SIRAPA o 

registo ainda não efectuado. No entanto, a Pedreira já se encontra registada neste novo sistema.  
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Embora se proceda à triagem e encaminhamento dos resíduos industriais produzidos, verifica-se 

que a identificação das zonas de depósito e de contentorização é deficiente. 

10.12. Património Histórico e Arqueológico 

10.12.1. Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos foram organizados em duas etapas. 

A primeira etapa foi realizada em gabinete, consistindo na recolha de todos os dados disponíveis 

sobre o Projecto, de forma a facilitar a sua caracterização. Esta análise do plano de lavra 

juntamente com a consulta das Bases de Dados de sítios arqueológicos e de sítios classificados 

existentes no Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) e na 

antiga Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), em cartografia geológica 

(CGP), em cartografia militar (CMP). 

A segunda etapa consistiu na realização de prospecções arqueológicas. Os métodos de 

prospecção usados variaram conforme a topografia do terreno e a densidade da vegetação. Os 

terrenos que se encontram “a descoberto” e os solos que tinham a vegetação rasteira foram 

prospectados de forma sistemática, enquanto que os terrenos com maior inclinação e quota mais 

alta e com vegetação arbustiva foram prospectados de forma linear. As áreas com vertentes mais 

inclinadas e com grande densidade de vegetação não foram genericamente prospectadas, devido 

à impossibilidade de penetrar no emaranhado de vegetação. As excepções ocorreram quando o 

acesso estava facilitado e era possível caminhar por um trilho até atingir um local que 

topograficamente sugerisse algum potencial patrimonial. 

10.12.2. Caracterização da situação de referencia 

10.12.2.1. Enquadramento  

A região envolvente à obra denotou ocupações humanas muito antigas. Ocupações estas, que 

vêm desde à 43 séculos, sendo confirmada pelo espólio arqueológico abundantemente 

encontrado na estação calcolítica que se estende ao longo das margens da ribeira do Vale 

D’Ouro. 

Existem vestígios no Concelho do domínio dos Romanos, dos Visigodos e do Povo Islâmico.  

Em termos de património imóvel, no concelho de Ferreira do Alentejo estão classificados 17 

imóveis – Quadro 44. E ocorrem também no concelho 232 sítios arqueológicos – Quadro 45. 
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Quadro 44. Património imóvel existente em Ferreira do Alentejo. 

Designação Situação actual Categoria de protecção Tipologia 

Capela do Calvário 
Em Vias de 

Classificação 
Em Vias de Classificação Capela 

Quinta de S. Vicente 
Em Vias de 

Classificação 
Em Vias de Classificação Quinta 

Casa na Rua do Visconde de Ferreira, 17 Classificado 
Classificado como Imóvel de 

Interesse Municipal 
Casa 

Moradia D. Diogo Maldonado Passanha Classificado 
Classificado como Imóvel de 

Interesse Municipal 
Casa 

Antigo Palacete de João Carlos Infante. Classificado 
Classificado como Imóvel de 

Interesse Municipal 
Palacete 

Casa Particular na Rua Visconde de 

Ferreira do Alentejo, 31  
Classificado 

Classificado como Imóvel de 

Interesse Municipal 
Casa 

Palacete Oitocentista, sito na Rua de Julio 

Vilhena 
Classificado 

Classificado como Imóvel de 

Interesse Municipal 
Palacete 

Moradia sita no Largo de D. Luis 

Maldonado Vivião Passanha 
Classificado 

Classificado Imóvel de Interesse 

Municipal 
Casa 

Casa sita na Praça Comendador Infante 

Passanha, 20 a 22 
Classificado 

Classificado Imóvel de Interesse 

Municipal 
Casa 

Casa Agrícola Jorge Ribeiro de Sousa Classificado 
Classificado como IM - Imóvel de 

Interesse Municipal 
Casa 

Paços do Concelho Classificado 
Classificado como IM - Imóvel de 

Interesse Municipal 

Câmara 

Municipal 

Casa na Rua Conselheiro Júlio de Vilhena, 

n.º 16 
Classificado 

Classificado como Imóvel de 

Interesse Municipal 
Casa 

Igreja da Misericórdia de Ferreira do 

Alentejo  

Em Vias de 

Classificação 
Em Vias de Classificação - 

Igreja Paroquial de Santa Margarida de 

Peroguarda 

Em Vias de 

Classificação 
Em Vias de Classificação - 

Casa na Travessa da Misericórdia, nº 43 Classificado 
Classificado como Imóvel de 

Interesse Municipal 
- 

Casa Pessanha Pereira Classificado 
Classificado como Imóvel de 

Interesse Municipal 
- 

Praça do Comendador Infante Passanha Classificado 
Classificado como Imóvel de 

Interesse Municipal 
 

Fonte: www.igespar.pt (consulta 17 de Novembro de 2010) 

Quadro 45. Sítios arqueológicos que ocorrem no conce lho de Ferreira do Alentejo. 

Nome do sitio arqueológico Tipo de Sítio Freguesia 

Alfundão Achado(s) Isolado(s) Alfundão 

Alfundão Vestígios Diversos Alfundão 
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Nome do sitio arqueológico Tipo de Sítio Freguesia 

Alfundão Barragem Peroguarda 

Alfundão - Barranco da Aldeia Mancha de Ocupação Alfundão 

Alfundão 1 Fossa Alfundão 

Altavasca Vestígios Diversos Figueira dos Cavaleiros 

Alto de Beja 1 Fossa Alfundão 

Alto do Pilar 1 Vestígios de Superfície Alfundão 

Alto do Pilar 2 Mancha de Ocupação Alfundão 

Alto do Pilar 3 Fossa Alfundão 

Areias 1 Vestígios de Superfície Peroguarda 

Areias 2 Vestígios de Superfície Peroguarda 

Areias 3 Achado(s) Isolado(s) Peroguarda 

Areias 4 Mancha de Ocupação Peroguarda 
Areias 5 Habitat Peroguarda 
Areias 6 Habitat Peroguarda 
Areias 7 Fossa Peroguarda 

Barragem da Zambujeira Vestígios de Superfície Peroguarda 
Barranco da Aldeia Calçada Peroguarda 

Barranco da Aldeia 2 Vestígios de Superfície Peroguarda 
Barranco da Aldeia 3 Achado(s) Isolado(s) Alfundão 
Barranco da Aldeia 4 Achado(s) Isolado(s) Alfundão 
Barranco da Aldeia 5 Mancha de Ocupação Alfundão 
Barranco do Pereiro Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Barranco do Rio Seco 4 Fossa Alfundão 
Barranco do Rio Seco 5 Fossa Alfundão 
Barranco do Rio Seco 6 Fossa Alfundão 
Barranco do Rio Seco 7 Fossa Alfundão 

Barranco do Vale da Rosa Achado(s) Isolado(s) Ferreira do Alentejo 

Barranco dos Barrinhos Habitat Ferreira do Alentejo 

Barranco dos Lagos Vestígios Diversos Peroguarda 

Bemparece 1 Casal Rústico Figueira dos Cavaleiros 

Caminho do Possadouro Via Alfundão 

Carvalhosinho Vestígios de Superfície Ferreira do Alentejo 

Casa Branca Fortim Odivelas 

Cassapa 1 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 

Cassapa 2 Habitat Ferreira do Alentejo 

Castelo Ventoso 1 Casal Rústico Odivelas 

Castelo Ventoso 2 Achado(s) Isolado(s) /Ferreira do Alentejo 

Castelo Ventoso 3 Casal Rústico Odivelas 

Cemitério de Ferreira do Alentejo 1 Mancha de Ocupação Ferreira do Alentejo 

Cemitério de Peroguarda Mancha de Ocupação Peroguarda 
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Nome do sitio arqueológico Tipo de Sítio Freguesia 

Cortes 1 Vestígios de Superfície Ferreira do Alentejo 

Courela Achado(s) Isolado(s) Ferreira do Alentejo 

Courela do Fona Achado(s) Isolado(s) Odivelas 

Courela dos Alpendres Villa Ferreira do Alentejo 

Courela/Cidade de Sirga Villa Ferreira do Alentejo 

Ermida de São Sebastião Ermida Ferreira do Alentejo 

Ferreira do Alentejo 1 Achado(s) Isolado(s) Ferreira do Alentejo 

Ferreira do Alentejo 2 Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Figueiras Ponte Alfundão 

Folha da Amendoeira Villa Ferreira do Alentejo/Odivelas 

Folha de Amendoeira Tholos Odivelas 

Fonte Nova Vestígios de Superfície Ferreira do Alentejo 

Fonte de Farias Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Garcia Menino de Cima Achado(s) Isolado(s) /Figueira dos Cavaleiros 

Gasparões Vestígios de Superfície Ferreira do Alentejo 

Herdade da Amias Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Herdade da Fonte Boa Villa Ferreira do Alentejo 

Herdade das Mococas Achado(s) Isolado(s) Ferreira do Alentejo 

Herdade do Marmelo Necrópole Figueira dos Cavaleiros 

Herdade do Marmelo 2 Habitat Figueira dos Cavaleiros 

Horta das Faias / Peroguarda Vestígios Diversos Peroguarda 

Horta do João da Moura 1 Tholos Ferreira do Alentejo 

Horta do Monte de Valbom Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Horta do Vale da Arca Mancha de Ocupação Ferreira do Alentejo 

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição Igreja Alfundão 

Igreja Paroquial de Alfundão Achado(s) Isolado(s) Alfundão 

Igreja Paroquial de Vilas Boas Igreja Ferreira do Alentejo 

Joanicas Casal Rústico Ferreira do Alentejo 

Lagoa Vermelha Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Lagoa do Cabo Estação de Ar Livre Ferreira do Alentejo 

Lameira 1 Estação de Ar Livre Figueira dos Cavaleiros 

Lameira 2 Casal Rústico Figueira dos Cavaleiros 

Lançinha 1 Vestígios Diversos Alfundão 

Lançinha 2 Habitat Alfundão 

Lançinha 3 Necrópole Alfundão 

Malhada da Barrada Mancha de Ocupação Ferreira do Alentejo 

Malhada dos Carvalhos 1 Sepultura Alfundão 

Malhadas Achado(s) Isolado(s) Ferreira do Alentejo 

Mancocas Mancha de Ocupação Ferreira do Alentejo 

Mancocas 3 Fossa Ferreira do Alentejo 

Mancocas 4 Fossa Ferreira do Alentejo 
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Nome do sitio arqueológico Tipo de Sítio Freguesia 

Moinho do Espanhol Moinho Ferreira do Alentejo 

Monte Branco 1 Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Monte Branco 2 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 

Monte Branco 3 Habitat Ferreira do Alentejo 

Monte Branco 4 Habitat Ferreira do Alentejo 

Monte Branco 5 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 

Monte Branco 7 Indeterminado Ferreira do Alentejo 

Monte Branco 8 Indeterminado Ferreira do Alentejo 

Monte Branco 9 Indeterminado Ferreira do Alentejo 

Monte Novo Vestígios de Superfície Ferreira do Alentejo 

Monte Novo da Serra Achado(s) Isolado(s) Ferreira do Alentejo 

Monte Rio Seco 5 Habitat Alfundão 

Monte da Barrada 2 Fossa Alfundão 

Monte da Capela Mancha de Ocupação Ferreira do Alentejo 

Monte da Carrascosa Habitat Peroguarda 

Monte da Casa Branca 1 Vestígios Diversos Alfundão 

Monte da Cassapa Vestígios Diversos Alfundão 

Monte da Cassapa 1 Vestígios de Superfície Alfundão 

Monte da Cassapa 2 Villa Alfundão 

Monte da Chaminé Inscrição Ferreira do Alentejo/ 

Monte da Chaminé Villa Ferreira do Alentejo 

Monte da Chaminé 1 Habitat Peroguarda 

Monte da Chaminé 2 Mancha de Ocupação Peroguarda 

Monte da Chaminé 3 Achado(s) Isolado(s) Peroguarda 

Monte da Chaminé 4 Mancha de Ocupação Peroguarda 

Monte da Figueirinha 1 Poço Ferreira do Alentejo 

Monte da Figueirinha Nova 2 Habitat Ferreira do Alentejo 

Monte da Figueirinha de Baixo Villa Ferreira do Alentejo 

Monte da Joanica Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Monte da Lagoa Vermelha Achado(s) Isolado(s) Ferreira do Alentejo 

Monte da Lameira 2 Habitat Figueira dos Cavaleiros 

Monte da Lameira de Baixo 2 Habitat Figueira dos Cavaleiros 

Monte da Lameira de Baixo 3 Habitat Figueira dos Cavaleiros 

Monte da Mancoca Casal Rústico Ferreira do Alentejo 

Monte da Mancoca 2 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 

Monte da Misericórdia 2 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 

Monte da Misericórdia I Casal Rústico Ferreira do Alentejo 

Monte da Serra Calçada Peroguarda 

Monte da Torre 1 Fossa Alfundão 

Monte da Vaca D'Ouro Vestígios de Superfície Ferreira do Alentejo 

Monte da Zambujeira Necrópole Peroguarda 
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Nome do sitio arqueológico Tipo de Sítio Freguesia 

Monte das Figueiras Villa Ferreira do Alentejo 

Monte das Figueiras 2 Habitat Ferreira do Alentejo 

Monte das Mancocas Mancha de Ocupação Ferreira do Alentejo 

Monte das Vilas Boas Vestígios de Superfície Ferreira do Alentejo 

Monte das Vinhas Habitat Ferreira do Alentejo 

Monte das Vinhas 2 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 

Monte de Benfica Habitat Ferreira do Alentejo 

Monte de Vilas Boas Silo Ferreira do Alentejo 

Monte de Vilas Boas Silo Ferreira do Alentejo 

Monte de Vilas Boas 3 Fossa Ferreira do Alentejo 

Monte do Cardim 3 Fossa Ferreira do Alentejo 
Monte do Cardim 4 Fossa Ferreira do Alentejo 
Monte do Cardim 5 Sepultura Ferreira do Alentejo 
Monte do Cardim 6 Tholos Ferreira do Alentejo 
Monte do Carrascal Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Monte do Carrascal 2 Necrópole Ferreira do Alentejo 
Monte do Carvalheiro 2 Habitat Ferreira do Alentejo 
Monte do Carvalheiro 5 Habitat Ferreira do Alentejo 
Monte do Carvalheiro 7 Habitat Ferreira do Alentejo 

Monte do Carvalhosinho 1 Achado(s) Isolado(s) Figueira dos Cavaleiros 

Monte do Carvalhoso 1 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 
Monte do Carvalhoso 2 Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Monte do Corvo Villa Alfundão 

Monte do Cónego 1 Habitat Ferreira do Alentejo 

Monte do Cónego 3 Silo Ferreira do Alentejo 

Monte do Grandão Habitat Alfundão 

Monte do Marmelo Achado(s) Isolado(s) Ferreira do Alentejo 

Monte do Olival Vestígios Diversos Odivelas 

Monte do Outeiro Habitat Ferreira do Alentejo 

Monte do Outeiro 2/ Canhestros Casal Rústico Canhestros 

Monte do Pardieiro Vestígios Diversos Peroguarda 

Monte do Pardieiro 1 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 
Monte do Pardieiro 3 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 
Monte do Pardieiro 4 Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 
Monte do Pardieiro 5 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 

Monte do Pinheirinho 1 Habitat Ferreira do Alentejo 
Monte do Pinheirinho 2 Habitat Ferreira do Alentejo 

Monte do Pombal 1 / Quinta de São Vicente Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Monte do Pombal 2 / Quinta de São Vicente 5 Necrópole Ferreira do Alentejo 

Monte do Pombal 3 / Quinta de São Vicente Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Monte do Rio Seco 1 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 
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Nome do sitio arqueológico Tipo de Sítio Freguesia 

Monte do Sabino 1 Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Monte do Sabino 2 Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Monte do Sabino 3 Fossa Ferreira do Alentejo 

Monte do Sobrado 1 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 

Monte do Sobrado 2 Viveiros Ferreira do Alentejo 

Monte do Sobrado 3 Vestígios de Superfície Ferreira do Alentejo 

Monte do Vinagre 1 Habitat Figueira dos Cavaleiros 

Monte do Vinagre 2 Habitat Ferreira do Alentejo 

Monte do Vinagre 3 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 
Monte do Vinagre 6 Achado(s) Isolado(s) Ferreira do Alentejo 

Monte do Vává Casal Rústico Ferreira do Alentejo 
Monte do Vává 5 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 

Monte do Zé Maroto Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 
Monte do Zé Maroto 4 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 
Monte dos Cabeços 1 Habitat Ferreira do Alentejo 

Monte dos Machados 4 Habitat Ferreira do Alentejo 
Monte dos Machados 5 Habitat Ferreira do Alentejo 

Montes Rabêla Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 
Montinho Villa Alfundão 

Montinho 2 Mancha de Ocupação Alfundão 

Nó de Ferreira Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Odivelas Achado(s) Isolado(s) Odivelas 

Olival do Corvo Vestígios de Superfície Alfundão 

Outeiro da Mina Necrópole Figueira dos Cavaleiros 

Outeiro dos Cavalos Casal Rústico Figueira dos Cavaleiros 

Pardieiro Necrópole Peroguarda 
Peroguarda 1 Povoado Peroguarda 
Peroguarda 1 Achado(s) Isolado(s) Peroguarda 
Peroguarda 2 Vestígios Diversos Peroguarda 

Peroguarda Este 1 Habitat Peroguarda 

Peroguarda Este 3 Mancha de Ocupação Peroguarda 

Pinheiro Vestígios de Superfície Peroguarda 

Pinheiro 3 Forno Ferreira do Alentejo 

Pinheiro 4 Vestígios Diversos Ferreira do Alentejo 

Porto Mouro Achado(s) Isolado(s) Canhestros 

Porto Torrão Povoado Ferreira do Alentejo 

Porto Torrão 2 Vestígios de Superfície Ferreira do Alentejo 

Porto de Mouros Concheiro Canhestros 

Poço da Gontinha 1 Povoado Alfundão 

Quinta Nova 5 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 

Quinta da Amia Mancha de Ocupação Ferreira do Alentejo 
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Nome do sitio arqueológico Tipo de Sítio Freguesia 

Ribeira de Odivelas 1/Monte das Almas Achado(s) Isolado(s) Odivelas 

Ribeira de Vale de Ouro 2 Mancha de Ocupação Ferreira do Alentejo 

Ribeira de Vale de Ouro 3 Vestígios de Superfície Ferreira do Alentejo 
Ribeira de Vale de Ouro 5 Fossa Ferreira do Alentejo 
Ribeira do Vale de Ouro 1 Achado(s) Isolado(s) Ferreira do Alentejo 

Rua Capitão Mouzinho Cipo Ferreira do Alentejo 
Subestação de Ferreira do Alentejo Mancha de Ocupação Ferreira do Alentejo 

Subestação de Ferreira do Alentejo 3 Fossa Ferreira do Alentejo 

Vale Frio 1 Fossa Ferreira do Alentejo 

Vale Viveiros Vestígios de Superfície Ferreira do Alentejo 

Vale d'Ouro/ Monte de Vale do Ouro Habitat Ferreira do Alentejo 

Vale da Arca 1 Vestígios Diversos Peroguarda 

Vale da Arca 2 Vestígios Diversos Peroguarda 

Vale da Quinta Nova Poço Ferreira do Alentejo 

Vale da Quinta Nova 1 Casal Rústico Canhestros 

Vale da Quinta Nova 2 Habitat Ferreira do Alentejo 

Vale da Quinta Nova 3 Casal Rústico Ferreira do Alentejo 

Vale da Serrinha Indeterminado Peroguarda 

Vale da Zambujeira 1 Estação de Ar Livre Figueira dos Cavaleiros 

Vale de Bangula Vestígios de Superfície Peroguarda 

Vale de Bangula 1 Povoado Peroguarda 

Vale de Meloais Villa Odivelas 

Vale de Viveiros 1 Casal Rústico Figueira dos Cavaleiros 

Velhalva Habitat Canhestros 

Vila Verde/Vilar Villa Peroguarda 

Vilares de Alfundão/Alto do Pilar Barragem Alfundão 

Fonte: www.igespar.pt (consulta 17 de Novembro de 2010) 

No desenho seguinte apresentam-se os principais núcleos de ocorrências de património 

arqueológico – endovélico na envolvente da área de intervenção do Projecto. 
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10.12.2.2. Situação de referencia 

Na área do Projecto não foram detectados vestígios arqueológicos.  

No entanto, tendo em consideração a actual ocupação do solo e a visibilidade nula é prudente 

considerar a possibilidade de existirem vestígios arqueológicos ocultos no solo na área do 

Projecto. 

10.13. Qualidade do Ar 

10.13.1. Metodologia 

A caracterização da qualidade do ar foi desenvolvida com base nos dados da estação de 

monitorização mais próxima da área de intervenção e nos relatórios da APA de avaliação 

preliminares da qualidade do ar. 
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10.13.2. Definições 

Ar ambiente – ar exterior, ao nível da troposfera, excluindo os locais de trabalho (in Decreto-Lei nº 

276/99). 

Avaliação – métodos utilizados para medir, quantificar, prever ou estimar o nível de um poluente 

no ar ambiente (in Decreto-Lei nº 276/99). 

Estimativa objectiva – técnicas de cálculo que permitem fazer simulações e elaborar previsões a 

partir da variação dos valores de base (in Decreto-Lei nº 276/99). 

Fonte de emissão – ponto de origem, fixo ou móvel, de poluentes atmosféricos (in Decreto-Lei nº 

352/90). 

Nível – a concentração no ar ambiente ou a deposição superficial de um poluente num 

determinado intervalo de tempo (in Decreto-Lei nº 276/99).  

Poluição atmosférica – introdução pelo homem na atmosfera, directa ou indirectamente, de 

poluentes atmosféricos (in Decreto-Lei nº 352/90). 

Poluentes atmosféricos – substâncias ou energia que exerçam uma acção nociva susceptível de 

pôr em risco a saúde humana, de causar danos aos recursos biológicos e aos ecossistemas, de 

deteriorar os bens materiais e de ameaçar ou prejudicar o valor recreativo ou outras utilizações 

legitimas do ambiente. 

PM2,5 – partículas em suspensão susceptíveis de serem recolhidas através de uma tomada de 

amostra, com eficiência de corte de 50%, para um diâmetro aerodinâmico de 2,5 µm (in Decreto-

Lei nº 111/2002). 

PM10 – partículas em suspensão susceptíveis de serem recolhidas através de uma tomada de 

amostra selectiva, com eficiência de corte de 50% para um diâmetro aerodinâmico de 10µm (in 

Decreto-Lei nº 111/2002). 

Receptores sensíveis – população e/ou áreas protegidas afectados pela exploração do projecto ou 

pelas actividades complementares do mesmo (circulação de veículos de carga afectos à 

actividade e outras) (in Grupo técnico das pedreiras).  
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Valor limite de emissão – concentração ou massa de poluentes contidos nas emissões 

provenientes das instalações, que não deve durante um período determinado ser ultrapassada (in 

Decreto-Lei nº 352/90). 

10.13.3. Enquadramento legal 

No seguimento do Sexto Programa de Acção para o Ambiente (aprovado pelo Parlamento 

Europeu em 2002), foi publicada em 2005 a Estratégia temática, que elenca vários objectivos 

ambientais, designadamente em termos de qualidade do ar e, identifica os instrumentos que 

deverão ser aplicados para alcançar estes objectivos.  

Dando seguimento a esta Estratégia, foi publicada a nova directiva de qualidade do ar ambiente e 

a um ar mais limpo na Europa - Directiva 2008/50/CE, esta directiva deverá ser transposta para o 

direito interno até Junho de 2010. 

A Directiva 2008/50/CE estabelece valores limite de concentração e os valores-alvo para os 

principais poluentes atmosféricos: dióxido de enxofre, óxidos de azoto, dióxido de azoto, PM10, o 

monóxido de carbono, ozono, benzeno, chumbo e hidrocarbonetos poliaromáticos. Também 

obriga o acompanhamento de um número de poluentes atmosféricos, bem como a divulgação 

desta informação ao público. Os Estados-Membros que excedam os valores-alvo são obrigados a 

criar planos de acção de redução e informar e consultar o público sobre esses planos. O controlo 

local da poluição atmosférica é também uma exigência da desta legislação. 

O Regime Geral da Gestão da Qualidade do Ar Ambiente consta actualmente no Decreto-Lei nº 

276/99, de 23 de Julho. Este define os princípios e normas gerais da avaliação e da gestão da 

qualidade do ar, visando evitar, prevenir ou limitar as emissões de certos poluentes atmosféricos, 

bem como os efeitos nocivos desses poluentes sobre a saúde humana e sobre o ambiente na sua 

globalidade. 

Este diploma transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 96/62/CE, do Conselho, de 27 

de Setembro, relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. Este diploma revogou 

parcialmente o Decreto-Lei nº 252/90, de 9 de Novembro. 

No Anexo I do Decreto-Lei nº 276/99 listam-se os poluentes atmosféricos que devem ser tomados 

em consideração no âmbito da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. 

Mais recentemente foi publicado o Decreto-Lei nº 111/2002, de 16 de Abril, o qual estabelece os 

valores limite das concentrações no ar ambiente do dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos 
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de azoto, partículas em suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de carbono, bem como as 

regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis a esses poluentes, em execução do disposto nos 

artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº 276/99, de 23 de Julho, transpondo para a ordem jurídica interna 

as Directivas Comunitárias nºs 1999/30/CE, de 22 de Abril, e 2000/69/CE, de 16 de Novembro. 

Em 2004 foi publicado o Decreto-Lei nº 78/2004, de 3 de Abril, veio estabelecer o regime da 

prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, 

objectivos e instrumentos apropriados à garantia de protecção do recurso natural ar, bem como as 

medidas, procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a 

evitar ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações. 

Este diploma, a par do regime das normas constantes no Decreto Lei nº 276/99, de 23 de Julho, 

constitui o enquadramento legislativo da politica de gestão do ar em Portugal, na dupla vertentes, 

respectivamente, da prevenção e controlo das emissões de poluentes atmosféricos e da avaliação 

e gestão da qualidade do ar. 

A Portaria nº 286/93, de 12 de Março, fixa os valores limites e os valores guias no ambiente para o 

dióxido de enxofre, partículas em suspensão, dióxido de azoto, monóxido de carbono, chumbo e 

ozono, que constam nos anexo I e II. Os métodos de referência para amostragem e análise destes 

poluentes constam no anexo III.  

O Decreto-Lei nº 320/2003, de 20 de Dezembro, transpõe a Directiva nº 2002/3/CE, estabelece 

objectivos a longo prazo, valores alvo, um limiar de alerta e um limiar de informação ao público 

para as concentrações do ozono no ar ambiente, bem como as regras de gestão da qualidade do 

ar aplicáveis a esse poluente, em execução do disposto no Decreto-Lei 276/99. 

A Portaria nº 80/2006, de 23 de Janeiro, estabelece os limiares mássicos mínimos e os limiares 

mássicos máximos que definem as condições de monitorização das emissões de poluentes para a 

atmosfera, previstas nos artigos 19.º e 20.º do Decreto-Lei nº 78/2004, de 3 de Abril. 

10.13.4. Air Quality Guidelines 

O impacte da poluição atmosférica é bastante vasto. Nos seres humanos, a deposição pulmonar 

por inalação e absorção de substâncias químicas pode ter consequências directas para a saúde. 

No entanto, a saúde pública também pode ser indirectamente afectada pela deposição de 

poluentes do ar no meio ambiente e absorção pelas plantas e animais, resultando em substâncias 

químicas que entram na cadeia alimentar humana ou estando presentes na água de consumo, 

constituindo assim fontes adicionais de exposição humana.  
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O relatório Air Quality Guidelines (WHO, 2008) pretende fornecer dados actualizados sobre a 

poluição atmosférica e orientar as entidades competentes para a avaliação dos riscos, tendo como 

propósito a protecção da saúde pública dos efeitos nocivos da poluição atmosférica e eliminação 

ou redução da exposição a esses poluentes. Os poluentes atmosféricos considerados no presente 

relatório são (Quadro 46): 

Quadro 46: Poluentes atmosféricos considerados no Air Quality Guidelines . 

POLUENTES ATMOSFÉRICOS ORGÂNICOS  
POLUENTES 

ATMOSFÉRICOS 
INORGÂNICOS 

POLUENTES DO AR 
INTERIOR 

POLUENTES ATMOSFÉRICOS 
CLÁSSICOS  

Acrilonitrilo Arsénio Fumo de tabaco Dióxido de azoto 

Benzeno Amianto Fibras de vidro 
antropogénicas 

Ozono e outros oxidantes 
fotoquímicos 

Butadieno Cádmio Partículas em suspensão 

Dissulfureto de carbono Crómio 

Monóxido de carbono Fluoretos 

1,2-Dicloroetano Sulfureto de hidrogénio 

Diclorometano Chumbo 

Formaldeído Manganês 

Hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos (PAHs) Mercúrio 

Bifenilos policlorados (PCBs) Níquel 

Policlorados dibenzodioxinas e 
dibenzofuranos PCDDs/PCDFs Platina 

Estireno 

Tetracloroetileno 

Tolueno 

Tricloroetileno 

Cloreto de vinilo 

Vanádio 

Radão 
Dióxido de enxofre 

(Fonte: WHO, 2008) 

No Quadro 47 apresentam-se os valores guia para substâncias individuais baseado noutros 

efeitos para além do cancro, odores e mau-estar. 

Quadro 47: Valores guia de poluentes atmosféricos ba seado noutros efeitos para além do cancro, odores e  

mau-estar. 

SUBSTÂNCIA  CONCENTRAÇÃO  
(MÉDIA PONDERADA ) TEMPO MÉDIO DE EXPOSIÇÃO 

Cádmio 5 ng/m3 Anual 

Dissulfureto de carbono 100 µg/m3 24 horas 

100 mg/m3 15 minutos 

60 mg/m3 30 minutos 

30 mg/m3 1 hora 
Monóxido de carbono 

10 mg/m3 8 horas 

1,2-Dicloroetano 0.7 mg/m3 24 horas 
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SUBSTÂNCIA  CONCENTRAÇÃO  
(MÉDIA PONDERADA ) TEMPO MÉDIO DE EXPOSIÇÃO 

3 mg/m3 24 horas 
Diclorometano 

0.45 mg/m3 1 semana 

Fluor11 - - 

Formaldeído 0.1 mg/m3 30 minutos 

Sulfureto de hidrogénio 150 µg/m3 24 horas 

Chumbo 0.5 µg/m3 Anual 

Manganês 0.15 µg/m3 Anual 

Mercúrio 1 µg/m3 Anual 

200 µg/m3 1 hora 

40 µg/m3 Anual Dióxido de azoto 

120 µg/m3 8 horas 

Ozono Dose-resposta - 

Matéria particulada (PM10 e PM2,5)12 - - 

Platina13 - - 

PCBs14 - - 

PCDDs/PCDFs 0.26 mg/m3 1 semana 

Estireno 500 µg/m3 10 minutos 

125 µg/m3 24 horas 
Dióxido de enxofre 

50 µg/m3 Anual 

Tetracloroetileno 0.25 mg/m3 Anual 

Tolueno 0.26 mg/m3 1 semana 

Vanádio 1 µg/m3 24 horas 

(Fonte: WHO, 2008) 

Para as substâncias que emitem odores detectáveis em concentrações inferiores à concentração 

tóxica foram estabelecidos valores guia para as concentrações a partir do qual o incomodo se faz 

sentir (Quadro 48).  

Quadro 48: Valores guia para as concentrações de pol uentes atmosféricos a partir do qual o incomodo se faz 

sentir, tendo por base o tempo médio de exposição d e 30 minutos. 

SUBSTÂNCIA  VALOR GUIA  

Dissulfureto de carbono 20µg/m3 

Sulfureto de hidrogénio 7µg/m3 

Formaldeído 0.1mg/m3 

Estireno 70µg/m3 

Tetracloroetileno 8mg/m3 

Tolueno 1mg/m3 

 

                                                 
11 A concentração de flúor no ar ambiente deve ser inferior a 1 µg/m3 para evitar efeitos nefastos sobre animais e 
plantas e para proteger a saúde humana. 
12 Não é estabelecido nenhum valor guia.  
13 Não é estabelecido nenhum valor guia. 

14 Não é estabelecido nenhum valor guia, uma vez que  a exposição directa por inalação representa apenas uma 
pequena proporção do total de exposição a que o ser humano está sujeito.  
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No Quadro 49 identifica-se a estimativa do risco carcinogénico e o valor guia para os poluentes 

atmosféricos cancinogénicos. 

Quadro 49: Estimativa do risco carcinogénico e valor es guia de poluentes atmosféricos.  

SUBSTÂNCIA  UNIDADE INCREMENTAL DE RISCO 15 VALOR GUIA  

Acrilonitrilo 2 × 10–5 -16 

Benzeno 6 × 10–6 -6 

Arsénio 1.5 × 10–3 -6 

Butadieno17 - - 

Crómio VI18 4 x 10-2 -6 

Níquel 3.8 × 10–4 -6 

PAHs 8.7 × 10–2 -6 

Tricloroetileno 4.3 × 10–7 -6 

Cloreto de vinilo 1 × 10–6 -6 

Fibras de vidro antropogénicas 1 × 10–6 (fibre/l)–1 -6 

Fumo de tabaco 1 × 10–3 1–10 µg/m3 nicotine 

 

10.13.5. Caracterização da situação de referência 

10.13.5.1. Enquadramento europeu 

O Relatório Annual European Community LRTAP Convention emission inventory report 1990–

2006 (EEA, 2008) sintetiza a evolução dos principais poluentes atmosféricos entre 1990 e 2006 e, 

analisa a contribuição por sector de actividade.  

Na UE-27 as maiores reduções, em termos percentuais, foram observadas nas emissões de SOx, 

seguido pelo CO, COV-NM e NOx (Gráfico 26). NH3 emissões diminuíram 22%.  

Para a matéria particulada (PM10 e PM2,5) os dados tratados dizem respeito ao período de 2000 

a 2006, tendo-se verificado também uma ligeira redução das emissões.  

Gráfico 26: Evolução das emissões de NOx, CO, COV-NM , SOx e NH3 e Gg entre 1990 e 2006 na Europa a 27. 

                                                 
15 O risco associado à exposição ao longo da vida de uma certa concentração de uma substância cancerígena é 
expresso em unidade incremental de risco. A estimativa da unidade incremental de risco de um determinado poluente 
do ar é definida como "o risco adicional que ocorre ao longo da vida de uma hipotética população na qual todos os 
indivíduos estão expostos continuamente a partir do nascimento ao longo das suas vidas a uma concentração de 1 
µg/m3 do agente no ar que respiram". 
16 Não é recomendado nenhum valor de segurança.  
17 O risco é muito variável, nesse sentido não é recomendado nenhum valor de segurança. 
18 Apenas o Crómio VI é cancerígeno no ser humano.  
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Relativamente ao NOx embora ao nível da Europa a 27 se tenha verificado uma redução das 

emissões, em Portugal entre 1990 e 2006, as emissões deste poluente aumentaram. Importa 

referir que foram os transportes rodoviários que maior contributo deram para a redução das 

emissões verificada na Europa para o NOx, CO e COV-NM. 

Relativamente ao SOx foi o sector de produção de energia e calor que mais contribui para a 

diminuição das emissões deste poluente atmosférico. 

10.13.5.2. CORINAIR 90 

Com base nos resultados do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas, CORINAIR 90, 

apresenta-se no Quadro 50 as emissões para as unidades territoriais do Alentejo e para o 

Continente. 

Quadro 50: Emissões para as unidades territoriais. 

POLUENTES (TON) UNIDADES 
TERRITORIAIS SOX NOX COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 

Continente 282.631 220.791 643.867 391.365 1.086.448 57.403 54.699 92.908 

Alentejo 76.067 46.106 171.641 81.177 51.547 10.714 17.687 28.072 

Alentejo Litoral 73.717 36.760 51.925 22.492 12.642 9.692 4.204 4.646 

Alto Alentejo 879 2.306 28.113 14.938 12.147 303 3.175 5.515 

Alentejo Central 901 3.550 50.263 24.151 15.953 388 4.966 9.301 

Baixo Alentejo 570 3.491 41.341 19.593 10.806 329 5.342 8.611 

(Fonte: CORINAIR 90) 

Legenda: 

SOx – óxidos de enxofre; NOx – óxidos de azoto; COVNM – compostos orgânicos voláteis, excepto metano; 
CH4 – metano; CO – monóxido de carbono; CO2 – dióxido de carbono; N2O – óxido nitroso; NH3 – 
amoníaco.  
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Como se pode observar pela análise do Quadro 50, a sub-região Baixo Alentejo tem uma 

contribuição quase insignificante. No Gráfico 27 apresenta-se o peso das emissões do Baixo 

Alentejo no cômputo da região Alentejo e do Continente. 

Gráfico 27: Emissões na sub-região Baixo Alentejo vs  região Alentejo vs Continente. 
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Como se pode verificar (Gráfico 27), o Baixo Alentejo contribui em pequena escala para as 

emissões totais. 

10.13.5.3. Avaliação preliminar da qualidade do ar 

Com o objectivo de constituir um elemento de suporte para a “Avaliação Preliminar da Qualidade 

do Ar em Portugal”, tendo em vista o cumprimento do estipulado no artigo 6º do Decreto-Lei nº 

276/99, de 23 de Julho, foram efectuadas campanhas de medição da concentração de fundo de 

ozono, de avaliação dos poluentes SO2 e NO2.  

Identificam-se na Figura 17 as localizações dos pontos de amostragem na região Alentejo. 
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(Fonte: MAOT, 2001) 

Figura 17: Representação esquemática da malha estat ística adoptada para a região Alentejo. 

 
Nas figuras seguintes apresentam-se sob a forma de curvas de isoconcentração dos resultados 

das campanhas de medição da concentração de O3.  
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(Fonte: MAOT, 2001) 

Figura 18: Concentrações de ozono obtidas nas 1ª e 2ª campanhas. 

 

 
(Fonte: MAOT, 2001) 

Figura 19: Concentrações de ozono obtidas na 3ª cam panha. 
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Pela análise efectuada, conclui-se que os resultados obtidos na 1ª e na 2ª campanhas são 

semelhantes e revelam que os teores de ozono se encontram fortemente relacionados com a 

radiação solar com efeito, as maiores concentrações correspondem a zonas onde a radiação solar 

é mais intensa (MAOT, 2001). 

Relativamente aos poluentes SO2 e NO2, e tendo como referencial a protecção da saúde humana, 

na área urbana de Beja os limiares inferiores de avaliação não foram ultrapassados, em termos 

anuais. Ao nível horário, as concentrações do NO2 ultrapassaram o limiar inferior de avaliação, no 

entanto não ultrapassaram o limiar superior de avaliação. Em áreas rurais de fundo os níveis 

destes dois poluentes foram inferiores ao limiar inferior de avaliação. Tendo como referencial a 

protecção dos ecossistemas e vegetação, a avaliação realizada para as áreas rurais também 

indicou que estes dois poluentes não ultrapassaram o limiar inferior.  

Nas Figuras seguintes apresentam-se sob a forma de curvas de isoconcentração dos resultados 

das campanhas de medição dos poluentes SO2 e NO2.  

 
(Fonte: MAOT, 2001) 

Figura 20: Concentrações de SO 2 obtidas na 1ª campanha. 
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(Fonte: MAOT, 2001) 

Figura 21: Concentrações de SO 2 obtidas na 2ª campanha. 

 

 
(Fonte: MAOT, 2001) 

Figura 22: Concentrações de NO 2 obtidas na 1ª campanha. 

 

 
(Fonte: MAOT, 2001) 

Figura 23: Concentrações de NO 2 obtidas na 2ª campanha. 
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10.13.5.4. Definição do cenário da qualidade do ar 

O índice de qualidade do ar traduz a avaliação de cinco poluentes: dióxido de azoto (NO2), dióxido 

de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), ozono (O3) e as partículas inaláveis ou finas, cujo 

diâmetro médio é inferior a 10 microns (PM10). Estes poluentes atmosféricos fazem parte da lista 

de poluentes apresentada no anexo I do Decreto-Lei nº 276/99.  

Considerando o índice de qualidade do ar para a região Alentejo Interior, o ano de 2007 

apresentou uma classificação de bom (Gráfico 28). 

Gráfico 28: Índice de qualidade do Ar para a região  Alentejo Interior. 

 
(Fonte: http://www.qualar.org/) 

10.13.5.5. Estações de medida da qualidade do ar 

A estação de monitorização da qualidade do ar mais próxima da área do Projecto é a Estação de 

Terena. No Quadro 51 apresentam-se as características desta estação. 

Quadro 51: Características da Estação de Terena. 

 

 
 

 
 

 

(Fonte: http://www.qualar.org/) 

CÓDIGO: 4006 

Data de início: 15-02-2005 

Tipo de Ambiente: Rural Regional 

Tipo de Influência: Fundo 

Concelho: Alandroal 

Latitude 183510 Coordenadas Gauss  
Militar (m) Longitude 264061 
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De seguida apresenta-se a evolução de PM2,5, PM10, O3, NO2 e SO2, em 2005, 2006 e 2007.  

Quadro 52: Valores anuais de PM2,5, de base diária, m onitorizada na Estação de Terena. 

PARTÍCULAS < 2.5 µM 

MÉDIA MÁXIMO ANOS 

µG/M3 µG/M3 

2007 13,6 36,0 

2006 9,9 34,9 

2005 10,5 86,9 

(Fonte: http://www.qualar.org/) 

Quadro 53: Dados anuais da concentração média anual  de PM10, de base diária, na Estação de Terena, tendo  

como referenciais os valores limites definidos no D L n.º 111/2002. 

PARTÍCULAS < 10 µM 

MÉDIA MÁXIMO VL+MT N.º EXCEDÊNCIAS ANOS 

µG/M3 µG/M3 µG/M3 DIAS 

2007 24,8 98,8 50 4 

2006 25,9 155,6 50 15 

2005 26,2 153,6 50 24 

N.º de excedencias permitidas = 35 dias 

VL - Valor limite: 50 µg/m3. 
MT - Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (15 µg/m3 no ano 2002 e 
0 µg/m3 no ano 2005). 

(Fonte: http://www.qualar.org/) 

Como se pode observar no Quadro 53, os valores de concentração de PM10 ultrapassaram em 

alguns dias os valores limite, no entanto o número de excedências permitidas, em dias, nunca foi 

excedido.  

Como se observa no Quadro 54, a concentração de O3 nunca ultrapassou o limiar de alerta.  

Quadro 54: Dados da concentração média anual de O 3, base horária, na Estação de Terena, tendo como 

referenciais os valores limites definidos na Direct iva 2002/3/CE. 

O3 

MÉDIA MÁXIMO LIMIAR DE ALERTA À POPULAÇÃO  N.º EXCEDÊNCIAS ANOS 

µG/M3 µG/M3 µG/M3 DIAS 

2007 48,6 136,0 240 0 

2006 45,2 149,0 240 0 

2005 46,9 125,0 240 0 

(Fonte: http://www.qualar.org/) 

No período de referência da monitorização, a concentração de NO2 nunca ultrapassou os valores 

limite estipulados pela legislação portuguesa (Quadro 55).  
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Quadro 55: Dados da concentração média anual de NO2 , de base horária, na Estação de Terena, tendo como 

referenciais os valores limites definidos no Decret o-Lei n.º 111/2002. 

NO2 

MÉDIA MÁXIMO VL+MT N.º EXCEDÊNCIAS ANOS 

µG/M3 µG/M3 µG/M3 HORA 

2007 6,8 32,0 230 0 

2006 4,3 23,0 240 0 

2005 4,9 31,0 250 0 

N.º de excedências permitidas = 18horas 
VL – Valor limite: 200 µg/m3. 
MT - Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (80 µg/m3 no ano 2002 e 
0 µg/m3 no ano 2010). 

(Fonte: http://www.qualar.org/) 

Relativamente ao SO2, como se pode observar no Quadro 56, a concentração de SO2 nunca 

ultrapassou os valores limite estipulados pela legislação portuguesa. 

Quadro 56: Dados da concentração média anual de SO 2, base horária, na Estação de Terena, tendo como 

referenciais os valores limites definidos no Decret o-Lei n.º 111/2002. 

SO2 

MÉDIA MÁXIMO VL+MT N.º EXCEDÊNCIAS ANOS 

µG/M3 µG/M3 µG/M3 HORA 

2007 2,8 15,0 350 0 

2006 4,0 9,0 350 0 

2005 4,0 36,0 350 0 

Nº. de excedências permitidas = 24horas 
VL – Valor limite: 350 µg/m3. 
MT – Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (90 µg/m3 no 
ano 2002 e 0 µg/m3 no ano 2005). 

(Fonte: http://www.qualar.org/) 

10.13.5.6. Identificação das principais fontes de poluição atm osférica 

A área onde se enquadra o Projecto apresenta características marcadamente rurais, sem grandes 

fontes de poluição industrial presentes (Fotografia 38). 
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Fotografia 38: Enquadramento da área do Projecto. 

 
Na área em estudo as principais fontes de emissão pontuais são as vias rodoviárias, 

designadamente, a EN 387 e o IP8 (Figura 24). Para além da central de betuminoso da empresa 

Ibera (Desenho 01, Anexo I, e Fotografia 39), não existem indústrias ou zonas industriais na 

envolvente ao Projecto susceptíveis de causar alterações na qualidade do ar natural do local.  

 
(Fonte: Google, 16 de Fevereiro de 2009) 

Figura 24: Identificação das vias rodoviárias exist entes na área do Projecto. 
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Fotografia 39: Central de Betuminoso da empresa Ibe ra. 

10.13.5.7. Identificação dos receptores sensíveis 

O receptor sensível mais próximo do Projecto é a povoação de Peroguarda (Figura 25) e, distam 

3Km. O habitat de montado de azinho, olival e matos é o receptor ecológico que se identifica na 

área em estudo.  

 
(Fonte: Google, 16 de Fevereiro de 2009) 

Figura 25: Enquadramento do Projecto e do receptor se nsível mais próximo. 
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Não foram realizadas medições de avaliação da concentração de PM10 no receptor sensível uma 

vez que a distancia à Pedreira é grande. Complementarmente, dado a direcção dos ventos 

dominantes ser S/SW e W/SW (ver ponto 10.1.4) e o receptor sensível localizar-se a NW da 

Pedreira não se considerou necessário realizar as referidas medições. 

10.13.5.8. Caracterização da qualidade do ar 

No âmbito da Saúde e Segurança no Trabalho, foram realizadas medições, em Janeiro de 2007 e 

em Junho de 2008, às poeiras totais em dois locais, designadamente, Linha Velha (Linha de 

britagem 1) e Linha Nova (Linha de britagem 2) (Desenho 01, Anexo I). Os valores obtidos são 

apresentados no Quadro 57.  

Estas medições tiveram como referencial a NP1796, cujo limite definido para as poeiras totais é 

de 10mg/m3. 

Quadro 57: Valores de partículas totais obtidos na Pe dreira. 

LOCAIS DATA HORA DE INICIO DA 
AVALIAÇÃO  

HORA DO FIM DA 
AVALIAÇÃO  

CONCENTRAÇÃO DE POEIRAS TOTAIS 
(MG/M3) 

Linha Nova 17/01/2007 14:00 15:00 0,8 

Linha Velha 17/01/2007 15:00 16:00 1,7 

Linha Velha 16/6/2008 11:00 12:00 843 

Linha Nova 16/6/2008 12:00 13:00 5,8 

(Fonte: MPT) 

Na Linha Velha a concentração de poeiras totais é elevada porque produz tout-venant, inerte mais 

fino que as britas produzidas pela Linha Nova.  

A 16 de Junho de 2008 foram realizadas medições na caldeira (Fotografia 40) e no recuperador 

de pó (Fotografia 41), com o objectivo de caracterizar as emissões gasosas provenientes das 

fontes de emissão e, de verificar o cumprimento dos valores limites estipulados na Portaria nº 

286/93 de 12 de Março e na Portaria nº 80/2006 de 23 de Janeiro. 
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Fotografia 40: Caldeira. Fotografia 41: Recuperador  de pó. 

 
As características das referidas fontes de emissão são identificadas no Quadro 58. 

Quadro 58: Características das fontes de emissão.  

CARACTERÍSTICAS  CALDEIRA  RECUPERADOR DE PÓ 

Forma da chaminé circular circular 

Altura da chaminé 6 m 7 m 

Diâmetro da chaminé 0,4 m 0,6 m 

 

As características das amostragens são descritas no Quadro 59. 

Quadro 59: Características das amostragens. 

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRAGEM  CALDEIRA  RECUPERADOR DE PÓ 

Número de tomas de amostragem 1 1 

Altura da toma de amostragem 4 m 5 m 

5,8 cm 8,8 cm 
Localização das amostragens (distancia à parede da conduta) 

34,2 cm 51,2 cm 

 
 
Os resultados obtidos nas amostragens de 16 de Junho de 2008 são apresentados no Quadro 60. 
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Quadro 60: Resultados da campanha de amostragem de 16 de Junho de 2008. 

PARÂMETROS  CALDEIRA  RECUPERADOR DE PÓ 

Temperatura exaustão (ºC) 231 82 

Pressão atmosférica (kPa) 98,5 98,5 

Pressão absoluta (kPa) 98,5 98,5 

O2 (%) 3,3 17,5 

CO2 (%) 12,3 1,9 

Humidade (%) 8,0 x 10-1 1,9 

Velocidade (m/s) 7,1 28,8 

Caudal seco (Nm3/h) 1.669 21.489 

Caudal efectivo de gás (m3/h) 3.194 29.288 

Massa molecular seca (g/mol) 30,1 29,0 

Isocinetismo (%) 101,4 107,7 

Concentração (mg/Nm3 gás seco) 33,0 75,6 

Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 24,3 281,1 Partículas 

Emissão (Kg/h) 5,5 x 10-2 1,6 

Concentração (mg/Nm3 gás seco) 16,4 571,0 

Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 12,1 2.123,4 CO 

Emissão (Kg/h) 2,7 x 10-2 12,3 

Concentração (mg/Nm3 gás seco) 10,0 12,4 

Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 7,4 46,1 SO2 

Emissão (Kg/h) 1,7 x 10-2 2,7 x 10-1 

Concentração (mg/Nm3 gás seco) 105,6 93,2 

Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 77,7 346,4 NOx 

Emissão (Kg/h) 1,8 x 10-2 2,0 

Concentração (mg/Nm3 gás seco) 6,9 5,7 

Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 5,1 21,2 COT 

Emissão (Kg/h) 1,2 x 10-2 1,2 x 10-1 

 
Legenda: 

NOx – óxidos de azoto; COT – carbono orgânico total; SO2 – dióxido de enxofre; CO – monóxido de 
carbono. 

(Fonte: MPT, 2008) 

No Quadro 61 apresentam-se os valores limite de emissão para a caldeira e para o recuperador 

de pó.  

Quadro 61: Valores limite de emissão. 

PARÂMETROS  VLE CALDEIRA  VLE RECUPERADOR DE PÓ 

Partículas Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 300 100 

CO Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 1000 1000 

SO2 Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 2.700 2.700 

NOx Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 1.500 1500 

COT Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 50 50 

(Fonte: MPT, 2008) 
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No Quadro 62 apresentam-se os limiares mássicos mínimos e os limiares mássicos máximos 

definidos na Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro. 

Quadro 62: Limiares mássicos. 

POLUENTE LIMIAR MÍNIMO (KG/H) LIMIAR MÁXIMO (KG/H) 

Dióxido de enxofre 2 50 

Óxidos de azoto 2 30 

Partículas totais em suspensão 0,5 5 

Monóxido de carbono 5 100 

Compostos orgânicos voláteis 2 30 

 
Os limites impostos pela Portaria nº 286/93, de 12 de Março, estão a ser cumpridos apenas na 

caldeira. As concentrações de partículas e o CO excedem os limites estipulados no caso do 

recuperador de pó. 

Na caldeira também se verifica que todos os parâmetros analisados estão abaixo dos limiares 

mássicos mínimos definidos na Portaria nº 80/2006, de 23 de Janeiro. Relativamente ao 

recuperador de pó, os caudais mássicos das partículas, do CO e do NOx situam-se entre os 

limiares mássicos mínimos e os limiares máximos fixados na Portaria nº 80/2006. De forma a 

minimizar as emissões no recuperador de pó foi alterado o tipo de combustível.  

A 29 de Dezembro de 2008, realizaram-se novas medições à caldeira e ao recuperador de pó. Os 

resultados obtidos destas amostragens são apresentados no Quadro 63. 

Quadro 63: Resultados da campanha de amostragem de 29 de Dezembro de 2008. 

PARÂMETROS  CALDEIRA  RECUPERADOR DE PÓ 

Temperatura exaustão (ºC) 302 71 

Pressão atmosférica (kPa) 98,8 98,7 

Pressão absoluta (kPa) 98,8 98,6 

O2 (%) 3,2 15,5 

CO2 (%) 10,7 3,3 

Humidade (%) 1,2 1,4 

Densidade (Kg/Nm3) 1,3 1,3 

Velocidade (m/s) 5,0 19,9 

Caudal seco (Nm3/h) 1.039 15.473 

Caudal efectivo de gás (m3/h) 2.273 20.278 

Concentração (mg/Nm3 gás seco) 40,5 64,5 

Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 29,6 129,8 Partículas 

Emissão (Kg/h) 4,2 x 10-2 1 

Concentração (mg/Nm3 gás seco) 8,6 162,7 

Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 6,3 387,0 CO 

Emissão (Kg/h) 8,9 x 10-3 2,5 
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PARÂMETROS  CALDEIRA  RECUPERADOR DE PÓ 

Concentração (mg/Nm3 gás seco) 9,6 7,7 

Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 7,0 18,3 SO2 

Emissão (Kg/h) 1,0 x 10-2 1,2 x 10-1 

Concentração (mg/Nm3 gás seco) 82,0 178,4 

Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 60,0 424,3 NOx 

Emissão (Kg/h) 8,5 x 10-2 2,8 

Concentração (mg/Nm3 gás seco) 7,4 6,2 

Concentração 8%O2 (mg/Nm3 gás seco) 5,4 14,7 COT 

Emissão (Kg/h) 7,7 x 10-3 9,6 x 10-2 

 
Legenda: 

NOx – óxidos de azoto; COT – carbono orgânico total; SO2 – dióxido de enxofre; CO – 

monóxido de carbono 

(Fonte: MPT, 2009) 

Também nesta campanha de amostragem verificou-se que os limites impostos pela Portaria nº 

286/93, de 12 de Março, estão a ser cumpridos na caldeira. No recuperador de pó, a concentração 

de partículas excede o limite estipulado. 

Adicionalmente, nesta ultima campanha, verifica-se na caldeira que todos os parâmetros 

analisados estão abaixo dos limiares mássicos mínimos definidos na Portaria nº 80/2006, de 23 

de Janeiro. Relativamente ao recuperador de pó, os caudais mássicos das partículas e do NOx 

situam-se entre os limiares mássicos mínimos e os limiares máximos fixados na Portaria nº 

80/2006. 

Constata-se uma melhoria nas emissões de CO no recuperador de pó de Junho para Dezembro 

de 2008, após a alteração do combustível. Os valores dos outros poluentes, partículas e NOx, 

demonstram que ainda necessitam de serem tomadas medidas no sentido de minimizar estas 

emissões. 

Como já referido, em 2004 foi instalado um sistema de despoeiramento na central de britagem 

que visa eliminar a existência de poeiras actuando de modo a evitar a sua formação nos 

momentos e locais onde essa formação tem origem. Nestes locais de produção de poeiras, o 

sistema pulveriza com água e um aditivo (Dustbuster 1).  
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10.14. Ambiente sonoro 

10.14.1. Metodologia 

A caracterização do ambiente sonoro foi desenvolvida com base na análise do uso do solo, no 

reconhecimento de campo dos receptores sensíveis e das fontes emissoras de ruído.  

A interpretação dos dados foi feita tendo como referencial as normas legais em vigor. 

10.14.2. Definições 

Critério de incomodidade – diferença entre o valor do indicador L (índice Aeq) do ruído ambiente 

determinado durante a ocorrência do ruído particular da actividade e o valor do indicador L (índice 

Aeq) do ruído residual (in Decreto-Lei nº 9/2007). 

Fonte de ruído – a acção, actividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou infra-

estrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais 

onde se faça sentir o seu efeito (in Decreto-Lei nº 9/2007).  

Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (L (índice den)) – o indicador de ruído, expresso em 

dB(A), associado ao incómodo global (in Decreto-Lei nº 9/2007). 

Indicador de ruído diurno (L (índice d)) – o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado 

durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano (in Decreto-Lei nº 9/2007). 

Indicador de ruído do entardecer (L (índice e)) – o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado 

durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano (in Decreto-Lei nº 

9/2007). 

Indicador de ruído nocturno (L (índice n)) – o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado 

durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano (in Decreto-Lei nº 9/2007). 

Período diurno – das 7 às 20 horas (in Decreto-Lei nº 9/2007). 

Período do entardecer – das 20 às 23 horas (in Decreto-Lei nº 9/2007). 

Período nocturno – das 23 às 7 horas (in Decreto-Lei nº 9/2007). 
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Receptor sensível – o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com 

utilização humana (in Decreto-Lei nº 9/2007). 

Ruído de vizinhança – o ruído associado ao uso habitacional e às actividades que lhe são 

inerentes, produzido directamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua 

guarda ou animal colocado sob a sua responsabilidade, que, pela sua duração, repetição ou 

intensidade, seja susceptível de afectar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança (in 

Decreto-Lei nº 9/2007). 

Ruído ambiente – o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 

devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do 

local considerado (in Decreto-Lei nº 9/2007). 

Ruído particular – o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por 

meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora (in Decreto-Lei nº 9/2007). 

Ruído residual – o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 

situação determinada (in Decreto-Lei nº 9/2007). 

Zona mista – a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja 

afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 

sensível (in Decreto-Lei nº 9/2007). 

Zona sensível – a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, 

existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas 

a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e 

outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno (in 

Decreto-Lei nº 9/2007). 

10.14.3. Enquadramento legal 

A União Europeia não editou legislação geral relativamente ao ruído, apenas algumas normas 

reguladoras em áreas muito específicas, entre elas destaca-se a Directiva n.º 2003/10/CE, de 6 de 

Fevereiro de 2003, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de 

exposição dos trabalhadores aos riscos devidos ao ruído. 
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A Lei de Bases do Ambiente, Lei n.º 11/87 de 7 de Abril, no seu artigo 22º apresenta uma 

abordagem de medidas gerais que deverão ser consideradas para minimizar o ruído, 

designadamente no âmbito deste estudo: 

a) Normalização dos métodos de medida do ruído; 

b) Estabelecimento de níveis sonoros máximos; 

c) redução do nível sonoro na origem, através da fixação de normas de emissão aplicáveis às 

diferentes fontes; 

d) Utilização de equipamentos cuja produção de ruído esteja contida dentro dos níveis 

máximos admitidos para cada caso; 

e) Obrigação dos fabricantes de máquinas para apresentarem informações detalhadas, 

homologadas, sobre o nível sonoro e facilitarem a execução das inspecções oficiais; 

f) Localização adequada no território das actividades causadoras de ruído. 

O Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro aprova o Regulamento Geral do Ruído. Este 

Regulamento estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora. No Quadro 64 

apresentam-se os valores limite de exposição de ruído ambiente estabelecidos por este 

Regulamento. 

Quadro 64: Valores-limite de exposição de ruído ambi ente exterior de acordo com o Decreto-Lei nº 9/2007 . 

INDICADOR DE RUÍDO 
ZONA 

L (ÍNDICE DEN) L (ÍNDICE N) 

Zona mista 65 dB(A) 55 dB(A) 

Zona sensível 55 dB(A) 45 dB(A) 

Zonas ainda não classificadas 63 dB(A) 53 dB(A) 

 
Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados (Quadro 64), a avaliação deve ser 

efectuada junto ao receptor sensível mediante medição acústica (artigo 11º do Decreto-Lei nº 

9/2007).  

Na alínea 2, do mesmo artigo, refere-se que os receptores sensíveis isolados não integrados em 

zonas classificadas, por estarem localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em 

função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de 

aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo. 
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O artigo 13º, alínea 1, do Decreto-Lei nº 9/2007 estabelece que o exercício de actividades 

ruidosas permanentes está sujeito ao cumprimento dos valores limite fixados (Quadro 64) e ao 

cumprimento do critério de incomodidade.  

O critério de incomodidade não deve exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 

entardecer e 3 dB(A) no período nocturno. 

De forma a cumprir o estabelecido, o Decreto-Lei nº 9/2007 refere no artigo 13º alínea 2 que as 

medidas a adoptar para esse efeito deverão ser: 

1º. Medidas de redução na fonte de ruído; 

2º. Medidas de redução no meio de propagação de ruído; e por ultimo, 

3º. Medidas de redução no receptor sensível. 

A considerar ainda neste ponto, a Declaração de Rectificação nº 18/2007, de 16 de Março, que 

rectifica as inexactidões com que foi publicado o Decreto-Lei nº 9/2007, e o Decreto-Lei nº 

278/2007, de 1 de Agosto, que altera o Decreto-Lei nº 9/2007, designadamente, no sentido de 

prorrogar o prazo dos municípios disporem de mapas de ruído até 31 de Dezembro. 

10.14.4. Caracterização da situação de referência 

10.14.4.1. Identificação das principais fontes emissoras de ru ído 

Como já referido, a área em estudo é uma zona essencialmente rural, em que a actividade 

industrial e/ou actividades muito ruidosas não estão presentes. Assim, as principais fontes de 

ruído identificadas são: 

• Actividade agrícola, envolvendo circulação de veículos e tractores e o funcionamento de 

maquinaria diversa; 

• Central de betuminoso da Ibera, S.A.; e 

• O tráfego do IP8 (Figura 24). 

Identifica-se também como fonte ruidosa temporária a obra de construção do canal de rega Pisão-

Roxo, que se desenvolve a Nordeste do Projecto (Fotografia 42). 
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Fotografia 42: Vista geral para a construção do cana l adutor do bloco de rega Pisão-Roxo. 

10.14.4.2. Identificação dos principais receptores sensíveis 

O receptor sensível mais próximo do Projecto é a povoação de Peroguarda (Figura 25). 

De acordo com o n.º 2 do art.º 4.º do Decreto-Lei nº 292/2000, a classificação de zonas 

“sensíveis” e “mistas” é da competência das câmaras municipais, devendo ser estabelecida nos 

planos municipais de ordenamento do território. No âmbito da revisão do PDM de Ferreira do 

Alentejo, a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo elaborou mapas de ruído, no entanto, 

apenas foi elaborado mapa de ruído para a sede do concelho, ou seja, a povoação de Peroguarda 

não foi classificada. 

As medições e modelação efectuadas no âmbito dos Mapas de Ruído do concelho de Ferreira do 

Alentejo (Eco14, 2008), indicaram que este pode ser considerado como acusticamente calmo, 

com níveis de ruído ambiente que se podem considerar baixos. Constatou-se, ainda, que a 

principal fonte de ruído do concelho, qualitativa e quantitativamente, é o tráfego rodoviário, sendo 

o IP8, a EN2 e a EN121 as vias rodoviárias que apresentam mais emissões sonoras. Por último, 

foi ainda conclusivo que o ruído industrial não tem impacto sonoro relativamente à população 

local. 

Pelas mesmas razões apresentadas em 10.13.5.7, não foram realizadas medições de avaliação 

do ruído no receptor sensível. 

10.14.4.3. Caracterização dos equipamentos ruidosos 

No dia 17 de Janeiro de 2007 efectuou-se a recolha do nível sonoro equivalente ponderado A nos 

diferentes postos de trabalho em que existem equipamentos que emitem ruído. 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO  
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA MONTE DA SERRA 

 SERRABRITAS, LDA. 

 

 
  175 

 

A metodologia de avaliação baseou-se nos índices de exposição individual de trabalhadores 

descrito no Decreto-lei nº 182/2006, de 6 de Setembro. 

No Quadro 65 identificam-se os equipamentos ruidosos considerados, assim como, apresentam-

se os resultados das medições. 

Quadro 65: Níveis de ruído nos postos de trabalho q ue apresentam equipamentos. 

EQUIPAMENTO/POSTO DE TRABALHO  LAEQ (DB(A)) 

Cabina central betuminosa 66,6 

Cabina de operador (Linha Velha) 81,6 

Linha Velha (Zona do servente) 83,6 

Dumper A30C (Volvo) 66,9 

Giratória Komatsu 450PC 77,6 

Komatsu 470(2) (linha velha) 80,4 

Rebarbadora 99,7 

Túnel da Linha Nova 88,2 

(Fonte: MPT, 2007) 

Como se pode verificar, a rebarbadora e o túnel servente são os equipamentos que mais ruído 

produzem na Pedreira. Ate à presente data não foram contempladas medidas de minimização.  

A 8 de Janeiro de 2009 voltou-se a proceder à recolha do nível sonoro equivalente ponderado A 

nos diferentes postos de trabalho em que existem equipamentos que emitem ruído. 

No Quadro 66 identificam-se os equipamentos ruidosos considerados, assim como, apresentam-

se os resultados das medições. 

Quadro 66: Níveis de ruído nos postos de trabalho q ue apresentam equipamentos. 

EQUIPAMENTO/POSTO DE TRABALHO  LAEQ (DB(A)) 

Cabina de operador (Linha Nova) 68,9 

Cabina de operador (Linha Velha) 79,6 

Cabina central betuminosa 64,9 

Túnel da Linha Nova 91 

Linha Velha (Zona do servente) 91,4 

Dumper A30C (Volvo) 71,4 

Dumper A25C (Volvo) 72,3 

Pá carregadora Volvo 72,3 

Rebarbadora 83,8 

(Fonte: MPT, 2007) 

Nesta campanha, o túnel da Linha Nova, a Linha Velha e a rebarbadora são os equipamentos que 

mais ruído produzem na Pedreira.  
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11. Evolução previsível do estado do ambiente na ausênc ia do 

Projecto 

De seguida, é apresentada uma análise da evolução previsível do ambiente na ausência do 

Projecto, considerando como factor desta análise o final da exploração de inertes num futuro 

próximo, aproximadamente, 15 anos de acordo com o Plano de Pedreira desenvolvido em 2003.  

11.1. Clima 

Não aplicável. 

11.2. Geologia e Geomorfologia 

Na ausência de Projecto é expectável que a situação relativamente à Geologia se mantenha 

inalterada.  

Quanto à Geomorfologia e aos aspectos geotécnicos locais, dependendo da execução ou não da 

recuperação paisagística da Pedreira, é possível que ocorra respectivamente, uma melhoria ou 

degradação das condições existentes. Caso não se verifique a recuperação paisagística local, nas 

zonas despidas de vegetação e de declives acentuados, é expectável a ocorrência de 

deslizamentos de terras e/ou rochas, e outros fenómenos de instabilidade. 

11.3. Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

11.3.1. Recursos Hídricos Superficiais 

Na ausência de Projecto, a médio prazo prevê-se o encerramento da Pedreira e, em conformidade 

com a política ambiental da Serrabritas, ocorrerá a recuperação paisagística do local. Prevê-se 

que seja recuperada alguma da capacidade de escoamento superficial na área mais afectada pela 

actividade extractiva, designadamente na corta.  

11.3.2. Recursos Hídricos Subterrâneos 

Com a recuperação paisagística prevê-se que na zona da Pedreira possa ocorrer o aumento da 

recarga devido à reflorestação que ocorrerá no local e à predisposição topográfica que existirá 

para a retenção de água, embora a importância regional desta alteração seja muito reduzida. 
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11.3.3. Qualidade e Usos 

Ao nível da qualidade da água, a afectação que possa actualmente existir a este nível é 

extinguida. 

Relativamente aos usos da água, deixará de ocorrer consumo de água. A representatividade do 

consumo na pedreira é no entanto desprezável face às extracções globais. 

11.4. Solos 

Na ausência do Projecto a situação manter-se-á nos moldes actuais. 

11.5. Flora e Vegetação 

Não sendo efectuada a ampliação, o proponente poderá iniciar a recuperação paisagística da área 

explorada, com benefícios para o sistema ecológico e biofísico. 

11.6. Fauna 

Tal como referido acima, na ausência do Projecto de Ampliação a recuperação paisagística da 

área explorada poderá ser iniciada, eliminando a característica perturbadora para a fauna que 

actualmente a Pedreira em funcionamento representa.  

11.7. Ordenamento do Território 

Na ausência do Projecto permanecerá a situação actual, em que uma das linhas de britagem se 

encontra em inconformidade com a legislação vigente relativa ao licenciamento industrial. 

Não sendo efectuada a ampliação, o proponente poderá iniciar a recuperação ambiental e 

paisagista da área explorada, com benefícios para o sistema ecológico e biofísico sobretudo se 

considerada a presença de área das REN e da RAN na propriedade da Serrabritas. 

11.8. Uso do Solo 

Na ausência do Projecto a situação manter-se-á nos moldes actuais. 

11.9. Paisagem 

Com a não implementação do Projecto, a situação na exploração manter-se-á e, com isso, os 

impactes verificados actualmente e que manterão até ao esgotamento das reservas úteis. Não 
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obstante, o proponente pode iniciar os trabalhos de recuperação nas áreas já intervencionadas, 

minimizando desde logo os efeitos visuais adversos da Pedreira. 

11.10. Sócio-economia 

Na ausência do Projecto de ampliação, a situação referente à sócio-economia, nomeadamente ao 

desemprego, terá tendência para se agravar uma vez que deixará de existir recursos para serem 

extraídos. 

11.11. Gestão de Resíduos 

A situação manter-se-á igual à actual. 

11.12. Património Histórico e Arqueológico 

Na ausência do Projecto, a situação tenderá a manter-se igual à actual. 

11.13. Qualidade do Ar 

A qualidade do ar manter-se-á igual à situação actual existente, tendendo a melhorar com o fim da 

exploração.  

11.14. Ambiente Sonoro 

O nível de ruído manter-se-á igual à situação actual. 
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12. Análise de Risco 

12.1. Metodologia 

Pretende-se avaliar o risco associado ao estado actual da Pedreira de Monte da Serra, assim 

como o seu potencial de influência associado às actividades decorrentes do Projecto. 

A metodologia que se seguiu foi:  

i. Identificação dos perigos através das propriedades e circunstâncias que envolvem as 

diferentes fases do Projecto;  

ii. Identificação das potenciais consequências dos perigos identificados;  

iii. Estimativa da magnitude das consequências;  

iv. Estimativa da probabilidade das consequências tendo em consideração a 

probabilidade do risco ocorrer, a probabilidade dos receptores serem expostos ao 

perigo e, a probabilidade de ocorrência do dano; 

v. Por fim, proposta de medidas de controlo dos riscos. 

12.2. Identificação dos riscos 

12.2.1. Fases de instalação e exploração 

12.2.1.1. Riscos associados ao bem-estar 

Para a avaliação dos riscos associados ao bem-estar, procedeu-se a uma análise quanto às 

causas e efeitos e, posteriormente, atribuiu-se um valor para a quantificação da gravidade e 

frequência de ocorrência (Quadro 67). 

Quadro 67: Avaliação dos riscos associados ao bem-e star das pessoas nas fases de instalação e exploraç ão. 

DESCRIÇÃO DO 

RISCO CAUSA EFEITO FREQUÊNCIA GRAVIDADE  

Poeiras 
Circulação dos pesados por caminhos 

não pavimentados 
Lavra 

Microtraumatismos 
Acção irritativa 

Pneumoconioses 
A III 
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DESCRIÇÃO DO 
RISCO CAUSA EFEITO FREQUÊNCIA GRAVIDADE  

Ruído Funcionamento dos equipamentos 
Circulação dos pesados 

Fadiga 
Lesão nos órgãos auditivos 

Irritação 
Perturbação da comunicação 
Diminuição do rendimento do 

trabalho 

A III 

Vibrações 

Funcionamento do martelo pneumático 
Circulação de pesados em caminhos 

com piso irregular 
Desmonte da rocha (martelo 
pneumático e perfuradora) 

Afectação do sistema nervoso 
central 

Diminuição do rendimento 
A III 

 
Legenda: 
Frequência: A – Frequente; B – Provável; C – Ocasional; D – Remoto; E – Improvável. 
Gravidade: I – Catastrófico; II – Crítico ; III – Marginal; IV – Negligenciável. 
 
Uma vez que o Projecto se localiza distante de áreas urbanas, as pessoas expostas aos perigos 

identificados compreendem apenas os trabalhadores e pessoas externas que se desloquem a 

este local. 

12.2.1.2. Riscos associados à segurança de bens e pessoas 

O Quadro 68 sumariza a avaliação dos riscos sobre a segurança de pessoas e bens associados 

às fases de instalação e exploração da Pedreira. 

Quadro 68: Avaliação dos riscos associados à segura nça de bens e pessoas na fase de instalação.  

DESCRIÇÃO DO RISCO CAUSA EFEITO FREQUÊNCIA GRAVIDADE  

Desabamento de 
terras e quedas de 
blocos em taludes 

Inclinações acentuadas 
Grau de coesão (fracturação) do 

material baixo 

Esmagamentos 
Danificação de 

equipamentos e outros 
bens 

D II 

Quedas de 
equipamentos ou de 

cargas 

Velocidades elevadas 
Piso irregular 

Ausência de sinalização 
Deficiências nos equipamentos de 

carregamento e transporte 

Esmagamentos 
Danificação de 

equipamentos e outros 
bens 

D III 

Atropelamento 

Velocidades elevadas 
Ausência de sinalização 

Ausência de sinalização sonora de 
marcha-atrás dos equipamentos 

móveis 

Esmagamentos 
Fracturas 

Outras lesões 
Morte 

D I 

Queda em altura 

Ângulo de inclinação dos taludes 
elevado 

Ausência de sinalização 
Ausência de vedação das zonas 

perigosas 
Deficiente fixação das escadas 

Fracturas 
Outras lesões 

Morte 
C I 
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DESCRIÇÃO DO RISCO CAUSA EFEITO FREQUÊNCIA GRAVIDADE  

Queda ao mesmo 
nível 

Piso irregular/escorregadio 
Desordem nas zonas de circulação 

Fracturas 
Luxações 
Entorses 

Outras lesões 

B II 

Queda de objectos 
(objectos instáveis 
localizados a uma 
altura superior a 

1,5m) 

Lavra 
Britagem 

Traumatiscos 
Fracturas 

Outras lesões 
Morte 

C I 

Entalamentos, 
cortes e pancadas 

Armazenamento inadequado dos 
equipamentos 

Ausência de sinalização nos postos 
de trabalho 

Traumatismos 
Amputações 

Luxações 
Contusões 

Outras lesões 
Morte 

B I 

Electrização 

Ausência de sinalização 
Ausência de isolamento dos 

condutores dos equipamentos 
eléctricos 

Cabos descarnados 

Electrocussão 
Queimaduras 

Morte 
C I 

Derrames de 
hidrocarbonetos 

Armazenamento inadequado 
Ausência de vedação 

Contaminação de solos e 
água 

Incêndio e/ou explosões 
Queimaduras 

Danos em equipamentos e 
outros bens 

D III 

 
Legenda: 
Frequência: A – Frequente; B – Provável; C – Ocasional; D – Remoto; E – Improvável. 
Gravidade: I – Catastrófico; II – Crítico; III – Marginal; IV – Negligenciável. 
 

12.2.2. Fase de desactivação 

12.2.2.1. Riscos associados ao bem-estar 

Sintetiza-se no Quadro 69 a avaliação dos riscos para esta fase.  

Quadro 69: Avaliação dos riscos associados ao bem-e star das pessoas na fase de desactivação. 

DESCRIÇÃO DO 
RISCO CAUSA EFEITO FREQUÊNCIA GRAVIDADE  

Poeiras 

Circulação dos pesados por caminhos não 
pavimentados 

Movimentação de terras nos trabalhos 
associados à recuperação paisagística 

Microtraumatismos 
Acção irritativa 

Pneumoconioses 
A III 

Ruído Funcionamento dos equipamentos 
Circulação dos pesados 

Fadiga 
Lesão nos órgãos auditivos 

Irritação 
Perturbação da 
comunicação 

Diminuição do rendimento 
do trabalho 

A III 
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Legenda: 
Frequência: A – Frequente; B – Provável; C – Ocasional; D – Remoto; E – Improvável. 
Gravidade: I – Catastrófico; II – Crítico; III – Marginal; IV – Negligenciável. 
 

12.2.2.2. Riscos associados à segurança de bens e pessoas 

O Quadro 70 sintetiza-se a avaliação dos riscos sobre a segurança de pessoas e bens associados 

à fase de desactivação. 

Quadro 70: Avaliação dos riscos associados à segura nça de bens e pessoas na fase de desactivação. 

DESCRIÇÃO DO RISCO CAUSA EFEITO FREQUÊNCIA GRAVIDADE  

Desabamento de 
terras 

Inclinações acentuadas 
Grau de coesão do material baixo 

Esmagamentos 
Danificação de 

equipamentos e outros 
bens 

C II 

Quedas de 
equipamentos ou de 

cargas 

Velocidades elevadas 
Piso irregular 

Ausência de sinalização 
Deficiências nos equipamentos de 

carregamento e transporte 

Esmagamentos 
Danificação de 

equipamentos e outros 
bens 

D III 

Atropelamento 

Velocidades elevadas 
Ausência de sinalização 

Ausência de sinalização sonora de 
marcha-atrás dos equipamentos 

móveis 

Esmagamentos 
Fracturas 

Outras lesões 
Morte 

D I 

Queda em altura 

Ângulo de inclinação dos taludes 
elevado 

Ausência de sinalização 
Ausência de vedação das zonas 

perigosas 

Fracturas 
Outras lesões 

Morte 
C I 

Queda ao mesmo nível Piso irregular/escorregadio 
Desordem nas zonas de circulação 

Fracturas 
Luxações 
Entorses 

Outras lesões 

B II 

Electrização 

Ausência de sinalização 
Ausência de isolamento dos 

condutores dos equipamentos 
eléctricos 

Cabos descarnados 

Electrocussão 
Queimaduras 

Morte 
C I 

Derrames de 
hidrocarbonetos 

Armazenamento inadequado 
Ausência de vedação 

Contaminação de solos 
e água 

Incêndio e/ou explosões 
Queimaduras 

Danos em 
equipamentos e outros 

bens 

D III 

 
Legenda: 
Frequência: A – Frequente; B – Provável; C – Ocasional; D – Remoto; E – Improvável. 
Gravidade: I – Catastrófico; II – Crítico; III – Marginal; IV – Negligenciável. 
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12.2.3. Proposta de medidas de controlo dos riscos 

Durante a vida do Projecto, as medidas para a prevenção dos acidentes obedecem à legislação 

geral que estabelece os princípios gerais de segurança, higiene e saúde no trabalho, 

nomeadamente o Decreto-Lei nº 441/91, de 14 de Novembro, e a Lei nº 99/2003, de 27 de 

Agosto. Complementarmente, o estabelecimento das medidas para a prevenção dos acidentes, 

obedece, ainda, a legislação específica nomeadamente o Decreto-Lei nº 162/90, de 22 de Maio, 

que regula a segurança e saúde nas minas e pedreiras. Toda esta legislação é vertida no Plano 

de Segurança definido em Projecto. No entanto, faz-se uma abordagem integrada e atenta às 

medidas preconizadas para os descritores acima tratados: 

• As áreas afectas à exploração devem ser vedadas de modo a restringir os efeitos de 

desorganização espacial que pode resultar da circulação de veículos e outro tipo de 

maquinaria; 

• Todas as máquinas e viaturas deverão ser recolhidas para a zona de parqueamento após 

o término diário dos trabalhos; 

• As áreas afectas à exploração devem estar devida e oportunamente sinalizadas; 

• Deverá ser mantida a ordem e limpeza em todas as áreas afectas. A sensibilização dos 

trabalhadores é importante de forma a se efectivar esta e outras medidas proposta neste 

relatório; 

• As viaturas afectas à área do Projecto deverão circular a uma velocidade adequada de 

forma a minimizar a produção de poeiras e, a prevenir o choque com pessoas e/ou 

objectos; e 

• Programar os trabalhos, as diferentes operações e a gestão do espaço tendo como 

referenciais quer o Plano de Segurança quer as medidas de minimização apresentadas no 

Capítulo 13. 
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13. Identificação e avaliação de impactes e medidas de mitigação 

13.1. Metodologia 

O Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, que define o regime jurídico da Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, 

estabelece a necessidade de identificar e quantificar os potenciais impactes induzidos pelo 

Projecto.  

Por impacte ambiental entende-se o conjunto de alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas 

em parâmetros ambientais e sociais, num determinado período de tempo e numa determinada 

área (situação de referência), resultantes da realização de um projecto, comparadas com a 

situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projecto não viesse a ter 

lugar.19 

Embora se pretenda com a avaliação de impactes ambientais uma análise objectiva, a sua 

determinação envolve alguma subjectividade devido aos critérios que cada indivíduo ou 

comunidade utiliza e atribui aos aspectos em estudo. Sabe-se, contudo, que um impacte será 

tanto mais significativo quanto maior for a alteração dos “usos-qualidade” do ambiente por ele 

induzida – mais usos, impacte significativo e vice-versa. De igual modo, um impacte será tanto 

mais significativo quanto maior a abrangência espacial, duração, irreversibilidade, probabilidade e 

magnitude que o caracterizam. 

Para tentar ultrapassar esta subjectividade, procurou-se avaliar os impactes decorrentes do 

Projecto com o maior rigor possível, atendendo ao seu grau de significância e em função da 

avaliação da perda de usos do ambiente para o homem ou ecossistema. Para isso, utilizaram-se 

os seguintes parâmetros de classificação: 

• Natureza (ou Sinal):  Positivo ou Negativo (ou Indeterminado ou Não qualificável) 

A natureza do impacte é atribuída consoante o efeito da acção na qualidade do ambiente; 

• Magnitude (ou Intensidade): Pouco significativo, Significativo, Muito Significativo ou Nulo 

A magnitude é determinada consoante a agressividade de cada uma das acções e a 

susceptibilidade dos factores ambientais afectados; 

• Probabilidade ou grau de certeza:  Certo, Provável ou Improvável  

                                                 
19 Alínea j), do art. 2º, do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio. 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO  
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA MONTE DA SERRA 

 SERRABRITAS, LDA. 

 

 
  185 

 

A probabilidade ou grau de certeza é determinado com base no conhecimento das características 

intrínsecas de cada acção e factor ambiental, o que permite considerar consequências certas, 

prováveis ou improváveis; 

• Instante em que se produz:  Imediato, Médio Prazo ou Longo Prazo (ou Indeterminado ou 

Não qualificável) 

A determinação do instante em que se produz o impacte é possível observando o intervalo de 

tempo que decorre entre a acção que provoca o impacte e a ocorrência deste. Assim, considera-

se imediato se ocorrer logo após a acção ou a médio e longo prazo se existir um intervalo de 

tempo de menor ou maior duração entre a acção e o impacte. 

• Persistência:  Pontual, Temporário ou Permanente (ou Indeterminado ou Não qualificável) 

Um impacte considera-se pontual se ocorrer logo após a acção ou temporário se persistir apenas 

durante um determinado período de tempo. Em caso contrário, o impacte será permanente. 

• Reversibilidade:  Reversível ou Irreversível (ou Indeterminado ou Não qualificável) 

A reversibilidade de um impacte é considerada consoante os respectivos efeitos permaneçam 

durante um período de tempo muito alargado ou se anulem a curto, médio ou longo prazo quando 

cessar a respectiva causa. 

Considerando a metodologia exposta, torna-se evidente a realização de uma análise qualitativa 

que, sempre que possível, foi complementada com critérios de carácter quantitativo, 

designadamente quando existem valores limites legalmente previstos, como acontece, por 

exemplo, para os descritores Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro. A avaliação qualitativa, pese 

embora a subjectividade que lhe está inerente, foi efectuada e sustentada na experiência da 

equipa técnica envolvida no estudo e na recorrência a analogias e casos de projectos similares, 

por vezes, com recurso a consultas realizadas junto das entidades ou instituições competentes em 

matéria de AIA ou da exploração de recursos inertes. Seguindo os procedimentos habituais 

relativos à realização e à compilação do Relatório Síntese, a avaliação dos impactes foi efectuada 

atendendo à fase de desenvolvimento do Projecto, em particular, às fases de 

instalação/exploração e de desactivação. Optou-se por associar as fases de instalação e de 

exploração, devido à esperada sobreposição espacial e temporal dos trabalhos afectos a cada 

uma. Somente em situações específicas, em que o impacte resultou de um procedimento ou de 

uma acção característica de uma fase concreta, é que se procurou individualizá-las. 

A avaliação dos impactes atendeu à ampliação da corta como também às instalações auxiliares e 

linhas de britagem. 
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Desta forma, no presente Capítulo procurou-se, para cada fase de desenvolvimento do Projecto, 

identificar as respectivas acções, tarefas ou operações susceptíveis de originar um impacte sobre 

o ambiente e avaliá-las à luz dos parâmetros já explanados. Em alguns descritores a avaliação 

dos impactes foi realizada de forma mais aprofundada e em maior ou menor escala, em 

consequência da própria natureza do Projecto. Os impactes ambientais considerados por cada 

especialidade técnica são apresentados numa matriz global. 

Uma vez apresentados os impactes, optou-se por introduzir de forma sequente as medidas de 

mitigação, entendidas como fundamentais para minimizar os aspectos negativos ou potenciar os 

aspectos positivos avaliados.  

Neste Capítulo foi, ainda, efectuada a avaliação dos impactes cumulativos, que são tidos como os 

impactes no ambiente que resultam do projecto em associação com a presença de outros 

projectos, existentes ou previstos, bem como dos projectos complementares ou subsidiários.20  

13.2. Clima 

Tendo em consideração as características do Projecto não se prevê alterações significativas no 

descritor clima a nível local ou regional, na fase de instalação/exploração como na fase de 

desactivação. É, contudo, possível que para a alternativa 2 em que se prevê uma nova área de 

escavação a Este, ocorra um aumento local da amplitude térmica como resultado do abate de 

árvores e remoção do extracto arbustivo no local, uma vez que a presença destes extractos 

possui um efeito termo-regulador. Face às características florísticas do local em estudo, este 

efeito é negligível e será revertido com a recuperação paisagística durante a fase de 

desactivação. 

13.3. Geologia e Geomorfologia 

13.3.1. Avaliação de impactes 

13.3.1.1. Fase de instalação/exploração 

Durante a fase de exploração, o principal impacte no descritor Geologia prende-se 

fundamentalmente com a remoção irreversível do recurso geológico a explorar e a ampliação da 

escavação no maciço. Considera-se este impacte negativo, significativo, certo, imediato, 

permanente e irreversível.  

                                                 
20 Alínea c), do ponto V, do Anexo II, da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO  
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA MONTE DA SERRA 

 SERRABRITAS, LDA. 

 

 
  187 

 

Relativamente aos aspectos geotécnicos e geomorfológicos, preconiza-se a continuidade do 

impacte observado relacionado com a corta. A faixa de protecção da corta apresenta um risco 

geotécnico na medida que é constituída por materiais incoerentes, cuja estabilidade poderá 

deteriorar-se ao longo do tempo. 

Conclui-se que o impacte induzido com a ampliação das duas explorações é negativo, 

significativo, certo, a médio prazo, e irreversível. A zona de defesa da corta constitui um impacte 

geotécnico negativo, muito significativo, improvável, longo prazo, indeterminado e reversível. 

Em 2008, a Serrabritas encomendou à Sociedade de Explosivos Civis SA. a avaliação das 

vibrações de forma a poder conhecer a interferência da actividade da Pedreira com o adutor 

Pisão-Roxo. Os resultados dos ensaios não ultrapassaram o valor máximo permissível. Com base 

nestes resultados, não é expectável que a Pedreira interfira com a estrutura do adutor. 

13.3.1.2. Fase de desactivação 

A partir desta fase preconiza-se que ocorra a reversibilidade dos impactes reversíveis, 

expectáveis na fase de exploração e, ainda dos actuais impactes, impondo-se para tal a 

implementação do PARP. 

13.3.2. Medidas de mitigação 

13.3.2.1. Fase de instalação/exploração 

• Executar a lavra nos moldes descritos no Projecto, designadamente no Plano de Lavra; 

• Adoptar práticas de vigilância e controlo ao longo da vida útil do Projecto, como 

complemento da garantia de se ter uma exploração em condições de segurança e 

estabilidade do maciço; 

• Proceder à deposição ordenada dos inertes rejeitados, considerando a forma e o tamanho 

do aterro provisório e a estabilidade dos seus taludes; 

• Efectuar a manutenção do local, preservando e promovendo boas condições de 

drenagem; 

• Assegurar a estabilidade dos taludes da faixa de protecção, evitando-se sempre que 

possível trabalhos com maquinaria pesada junto desta zona; 

• Manter o Plano de Pedreira actualizado. 
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13.3.2.2. Fase de desactivação 

• Proceder à reintegração da zona escavada nas características fisiográficas da região, 

através da implementação do PARP; 

• Proceder à plantação e sementeira de espécies arbustivas idênticas às da envolvente, que 

colmatarão o impacte decorrente das escavações e da remoção do recurso geológico; 

• Proceder à reposição inicial e regularização dos espaços ocupados pelos depósitos de 

materiais inertes e dos edifícios de apoio. 

13.4. Recursos Hídricos Superficiais 

13.4.1. Avaliação de impactes 

13.4.1.1. Fase de instalação/exploração 

Durante a fase de instalação/exploração é expectável que ocorra o aumento do escoamento 

superficial na área afecta, em virtude do aumento da área impermeabilizada por alargamento da 

área de escavação, transferência das linhas de montagem e compactação dos solos pela 

movimentação de máquinas e equipamentos. Este aumento do escoamento superficial constitui 

um impacte negativo, pouco significativo, certo quanto à ocorrência, de natureza imediata, de 

carácter temporário e reversível. 

De acordo com a análise efectuada no ponto 10.3.1, verifica-se que face dimensão do Projecto e 

sua localização, em zona de cabeceira, não é expectável que o mesmo venha a afectar o regime 

de escoamento das linhas de água na área limítrofe, uma vez que a área de intervenção se 

encontra suficientemente afastada das mesmas designadamente, Ribeira de Canhestros, Ribeira 

da Ribeirinha e Barranco do Corvo.  

Durante esta mesma fase, parte da área afecta ao Projecto manter-se-á vulnerável à erosão 

hídrica devido à inexistência de coberto vegetal. A extensão e relevância deste impacte é baixa 

porque a área potencialmente sujeita a este fenómeno é pequena, o solo é escasso e a 

precipitação no local apresenta valores baixos. Dado o exposto considera-se o impacte negativo, 

pouco significativo, certo, médio prazo, temporário e reversível. 

Relativamente à qualidade da água superficial, o arraste de matéria sólida para a rede de 

drenagem natural pode ser significativo no Inverno, provocando o aumento da turvação da água 

superficial na bacia hidrográfica. Este impacte é negativo, embora pouco significativo, provável, 

imediato, temporário e reversível. 
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13.4.1.2. Fase de desactivação 

Na fase de desactivação da actividade extractiva na Pedreira Monte da Serra será implementado 

PARP. Os impactes nos recursos hídricos superficiais manter-se-ão sensivelmente inalteráveis 

durante a fase de implementação do referido Plano, prevendo-se que esta situação 

posteriormente se venha alterar positivamente. Neste sentido, o aumento do escoamento 

superficial devido à compactação e impermeabilização do solo, previsto para as fases anteriores 

do Projecto, manter-se-á durante a desactivação do mesmo, no decurso da remoção de máquinas 

e equipamentos. Face à natureza das intervenções e brevidade das mesmas, este impacte é 

classificado como negativo, pouco significativo, certo, imediato, pontual e reversível. 

De igual modo, é expectável que ocorra ainda nesta fase inicial, o arrastamento de finos ou outros 

materiais/compostos poluentes para o meio hídrico. Contudo, face à brevidade da prossecução 

desta fase, este fenómeno constitui um impacte negativo pouco significativo, provável, com efeitos 

imediatos, de carácter pontual e reversível. 

Após a implementação do PARP prevê-se que ocorra a estabilização do solo e do material fino 

pelas plantas com uma subsequente diminuição do escoamento superficial e da acumulação de 

águas na corta no decurso de eventos de precipitação. Este último constitui um impacte positivo 

significativo, certo, de médio prazo, de carácter permanente e irreversível. 

Com a implementação do plano de recuperação, o sistema de drenagem natural local será 

restituído, o que atendendo ao regime pluviométrico e características hidrográficas da região, é 

considerado um impacte positivo pouco significativo, certo, médio prazo, permanente e 

irreversível. 

13.4.2. Medidas de mitigação 

13.4.2.1. Fase de instalação/exploração 

• Limitar as áreas de circulação de veículos e máquinas de modo a diminuir a erosão e 

compactação do solo bem como, o arraste de material sólido para as linhas de água; 

• Reduzir a velocidade de circulação na área e efectuar rega periódica dos caminhos para 

reduzir a produção de poeiras; 

• Manter em boas condições de operação as valas de drenagem de águas pluviais de forma 

a evitar situações de alagamento e minorar a erosão hídrica; 
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• A abertura de novos acessos deverá ser feita de forma a reduzir a área de intervenção e 

remoção da vegetação ao mínimo; 

• No decurso das actividades de instalação/exploração deverá ser assegurado que estas 

decorrem a não menos de 400 m das linhas de água existentes de igual modo, os 

caminhos de circulação das viaturas deverão ser tão afastados quanto possível das 

mesmas. 

• Assegurar o correcto funcionamento da bacia de retenção/ decantação aproveitando as 

águas retidas na corta para rega de caminhos e lavagem de equipamentos e proceder à 

descarga das águas decantadas excedentes nos períodos de maior calor, em que a 

capacidade de evaporação seja maior. 

13.4.2.2. Fase de desactivação 

• Concretizar a implementação do PARP, nomeadamente o que respeita às acções que 

visam o enchimento da corta, a replantação de toda a área anteriormente intervencionada 

e a reposição da drenagem natural; 

• Efectuar todos os trabalhos de movimentação de terras, máquinas e equipamentos 

durante a época de estiagem; 

• Escarificar os acessos e outras zonas sujeitas a compactação desafectadas, de modo a 

restituir ou melhorar as características iniciais de infiltração; 

• Delimitar de forma visível (e.g. bandeirolas) as áreas de circulação de veículos e máquinas 

evitando a circulação nas zonas não afectas à exploração. 

13.5. Recursos Hídricos Subterrâneos 

13.5.1. Avaliação de impactes 

13.5.1.1. Fase de instalação/exploração 

Prevê-se que as actividades de instalação/exploração da Pedreira Monte da Serra, para ambas as 

alternativas, afectem os processos de infiltração e recarga do aquífero, devido à 

impermeabilização e compactação do solo associada ao avanço da escavação e à movimentação 

dos equipamentos e maquinaria. Uma vez que a área afectada pelas actividades da Pedreira é 

relativamente pequena e afastada dos principais pontos de recarga do aquífero, este impacte será 

negativo, pouco significativo, certo, imediato, temporário e reversível. 
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Relativamente aos consumos de água não se prevê um acréscimo significativo no volume 

consumido, uma vez que as actividades deverão continuar a ser suportadas pelo furo já existente 

mantendo o padrão de consumo actual. Ainda assim, o consumo de água introduz uma 

perturbação no equilíbrio do sistema, ao aumentar os “outputs”, esta acção tem um impacte 

regional que se avalia em negativo, pouco significativo, certo, imediato, temporário e reversível. 

No que respeita à qualidade da água subterrânea há que considerar a descarga no solo das 

águas residuais tratadas, provenientes das instalações sociais, e a probabilidade de ocorrerem 

derrames acidentais de algum tipo de agente poluente (óleos, combustíveis, águas residuais da 

fossa da oficina aquando da sua limpeza, etc.). No primeiro caso, desde que as condições de 

descarga estabelecidas na licença sejam cumpridas bem como, mantidas as condições 

adequadas de funcionamento da ETAR compacta e trincheiras filtrantes, não deverá ocorrer 

contaminação do meio freático.  

Quanto à possibilidade de ocorrência de derrames acidentais de hidrocarbonetos ou outros, os 

elevados níveis freáticos e os solos pouco profundos tornam esta zona particularmente 

susceptível à contaminação. Esta susceptibilidade é atenuada apenas pela baixa permeabilidade 

destes solos xistosos sendo, contudo, reduzido o grau de biodegradação desses componentes 

pelo que, este é um impacte negativo, significativo, improvável, médio prazo, temporário e 

reversível. 

A contribuição da actividade extractiva da Pedreira no aumento da concentração de sólidos 

suspensos na água subterrânea, é negligenciável face à natureza impermeável dos solos xistosos 

do local. 

13.5.1.2. Fase de desactivação 

Os impactes decorrentes das actividades a executar na fase de desactivação são sensivelmente 

os já identificados para a fase de exploração, i.e., os impactes anteriormente identificados 

prolongar-se-ão durante esta fase, na qual as acções geradoras de impactes têm uma duração 

muito inferior com as acções que decorrem na fase de instalação/exploração. 

Na fase de desactivação verificar-se-á a manutenção de interferências no processo de infiltração e 

recarga, tratando-se de um impacte negativo, pouco significativo, certo, imediato, pontual e 

reversível. 

O padrão de consumo de água deverá manter-se constante uma vez que as necessidades de 

água para rega da vegetação plantada deverão contrabalançar os consumos industriais que 
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deixarão de existir. Assim, considera-se este impacte como negativo, pouco significativo, certo, 

imediato, pontual e reversível. 

Continuará a existir risco de contaminação da água subterrânea com hidrocarbonetos, águas 

residuais provenientes da limpeza da segunda fossa e, eventualmente, com fertilizantes 

destinados à fase de plantação das espécies seleccionadas para a recuperação ambiental e 

paisagística do local intervencionado. Este impacte é avaliado em negativo, significativo, 

improvável, médio prazo, temporário e reversível. 

Após a fase de implementação do PARP, o sistema de drenagem natural do local será restituído, 

potenciando o processo de infiltração da água da chuva e intersecção pelo coberto vegetal. O 

risco de contaminação com hidrocarbonetos e outros produtos danosos é eliminado e, a curto 

prazo, após a fase de plantação e sementeira, deixarão de existir consumos de água e riscos de 

contaminação da água subterrânea com produtos químicos em consequência das acções de 

fertilização. Os benefícios associados à implementação deste plano são significativos, certos, a 

médio prazo, de carácter permanente e irreversível. 

13.5.2. Medidas de mitigação 

13.5.2.1. Fase de instalação/exploração 

• Proceder regularmente à limpeza da Fibrofossa que recolhe os efluentes das instalações 

sanitárias da oficina, com uma periodicidade mínima de 6 meses; 

• Verificar regularmente o estado dos equipamentos da ETAR compacta BIOMIN e efectuar 

a limpeza das trincheiras filtrantes. A periodicidade destas acções deverá ser pelo menos 

anual; 

• Efectuar as acções de manutenção/reparação das máquinas e equipamentos existentes 

preferencialmente no interior da oficina ou em áreas devidamente delimitadas, com solo 

impermeabilizado e providas de sistemas de drenagem de efluentes e kit de emergência 

em caso de derrame. Estas acções de verificação/manutenção das máquinas e 

equipamentos, deverão ser efectuadas regularmente durante o período de utilização dos 

mesmos; 

• Limitar as áreas de circulação de veículos e máquinas de modo a diminuir a compactação 

do solo; 
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• Efectuar o armazenamento dos óleos/combustíveis e restante material danoso para o 

ambiente em recipientes estanques, devidamente identificados e, providos de bacias de 

retenção. Estes recipientes deverão estar acondicionados em locais apropriadas e, com os 

meios necessários de controlo e remediação em caso de derrame; 

• Reduzir os consumos de água ao mínimo indispensável. 

13.5.2.2. Fase de desactivação 

• Concretizar a implementação do PARP, nomeadamente o que respeita às acções que 

visam o enchimento da corta, a replantação de toda a área anteriormente intervencionada 

e a reposição da drenagem natural; 

• Proceder à escarificação de acessos ou zonas sujeitas a compactação desafectadas, de 

forma a restituir as características iniciais de infiltração; 

• Durante a replantação deverá ser evitada a aplicação de adubos no solo em alturas de 

precipitação intensa, a fim de evitar a contaminação do aquífero com estes compostos; 

• Proceder às operações de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em 

áreas claramente delimitadas ou instalações apropriadas, devidamente impermeabilizadas 

e com sistemas de drenagem, recolha e tratamento em caso de derrame acidental; 

• Evitar a circulação de veículos ou máquinas em zonas não afectas à exploração; 

• Efectuar o armazenamento dos óleos/combustíveis e restante material danoso para o 

ambiente em locais apropriadas, devidamente identificados e com os meios necessários 

de controlo e remediação em caso de derrame; 

• Reduzir os consumos de água ao mínimo necessário. 

13.6. Solos 

13.6.1. Avaliação de impactes 

13.6.1.1. Fase de instalação/exploração 

No que respeita à área de Exploração A, grande parte dos solos de cobertura já foram decapados 

sendo apenas expectável a afectação dos solos na zona previsível para a instalação das 

bancadas a Norte. Com a ampliação desta área de extracção e como a movimentação dos 

equipamentos fixos e móveis para outro local, é previsível a compactação dos solos e o 

desenvolvimento de fenómenos de erosão, neste último caso, associados à movimentação de 

maquinaria e veículos pesados. O mesmo decorrerá da relocalização do parque de inertes e do 
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depósito de material a escoar, assim como da criação de novos caminhos internos de serventia 

para acesso aos diferentes equipamentos. Considerando a existência de solos de boa qualidade e 

capacidade de uso, o impacte será negativo e significativo, certo, imediato, mas temporário e 

reversível dado o armazenamento do solo decapado em pargas. 

Com o desenvolvimento da Exploração B será decapada uma área de aproximadamente 7,8 ha 

de Vertissolos crómicos, dos quais cerca de 7,1 ha apresentam capacidade de uso A com forte 

aptidão para a actividade agrícola. A inutilização destes solos durante o horizonte do Projecto tem 

um impacte negativo e significativo, certo, imediato, temporário e reversível, atendendo à 

distribuição nacional deste tipo de solos. Com o desenvolvimento da actividade neste local 

permanecerão as situações de compactação e erosão nos solos afectos aos caminhos internos, 

embora com menor incidência pelo reduzido número de acessibilidades que serão estabelecidas. 

Nesta situação, o impacte resultante é negativo mas pouco significativo, certo, imediato, 

temporário e reversível. 

Com a maquinaria existente e veículos associados à exploração poder-se-á considerar a 

possibilidade de ocorrerem derrames de hidrocarbonetos ou de óleos provenientes da 

manutenção dos equipamentos. Contudo e como referido na descrição do projecto, a Serrabritas 

dispõe de dois interceptores de hidrocarbonetos equipados com um sistema de obturação 

automática que impedem a ocorrência de derrames precisamente em casos de saturação. Neste 

sentido, o impacte associado a esta ocorrência é nulo. 

Com a manutenção do sistema de extracção por degraus direitos é possível a implementação 

faseada do PARP e, nesse sentido, a reposição progressiva do solo decapado e a instalação de 

vegetação que auxiliará na sua fixação, pelo que estas acções terão um efeito positivo e 

significativo, certo, a médio prazo, permanente e irreversível.  

13.6.1.2. Fase de desactivação 

Durante a fase de desactivação é esperado um acréscimo na produção de resíduos devido às 

operações de desmantelamento dos equipamentos e infra-estruturas. Deles poderão resultar 

situações de poluição e/ou contaminação, das quais resultará um impacte negativo, pouco 

significativo, provável, imediato, temporário e reversível. 

Com a recuperação da área do Projecto com a conclusão do PARP é expectável um impacte 

positivo e muito significativo sobre os solos, com resultados certos, a médio prazo, permanentes e 

irreversíveis. 
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13.6.2. Medidas de mitigação 

13.6.2.1. Fase de instalação/exploração 

• Limitar a circulação de máquinas e veículos às áreas estritamente necessárias para que 

não extravasem e afectem desnecessariamente zonas limítrofes e arrastem material 

sólido; 

• Efectuar a remoção do coberto vegetal apenas nas áreas estritamente necessárias à 

execução dos trabalhos para evitar a erosão do solo; 

• Evitar o desenvolvimento de trabalhos de movimentação de terras nos períodos de maior 

pluviosidade para minimizar fenómenos de erosão hídrica; 

• Proceder ao seu revestimento das várias pargas com material vegetal herbáceo, para 

evitar a dispersão de material e manter os níveis de fertilidade do solo; 

• Iniciar a recuperação paisagística das áreas de Exploração assim que forem terminando os 

trabalhos nas bancadas e apenas nas áreas que não prejudiquem a restante laboração. 

13.6.2.2. Fase de desactivação 

• Acautelar o cumprimento de boas práticas de gestão ambiental aquando da desactivação 

dos equipamentos para evitar a ocorrência de situações de poluição e/ou contaminação; 

• Proceder à recuperação das restantes zonas intervencionadas logo que os trabalhos 

sejam concluídos através da implementação do PARP, tendo em particular atenção a 

necessidade de efectuar a escarificação dos acessos e das zonas que tenham sido 

sujeitas a compactação para restituir-lhes das características iniciais de infiltração. 

13.7. Flora e Vegetação 

13.7.1. Avaliação de impactes 

13.7.1.1. Fase de instalação/exploração 

Relativamente à desmatação e remoção de solo associado à actividade extractiva, espera-se que 

os impactes sejam de natureza negativa, pouco significativo, certo, imediato, temporário e 

reversível, na zona prevista para a Exploração B e para a área a intervencionar junto à corta já 

existente. 

No que respeita à movimentação de maquinaria pesada, esta poderá levar à destruição da 

vegetação existente e consequentemente à alteração das condições físicas do solo 

(nomeadamente a fixação das partículas do solo), o que dificulta a sobrevivência das espécies e 
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introduz a algumas perturbações em termos de fitossanidade. Esta movimentação de máquinas e 

equipamentos poderá levar também a derrames acidentais de hidrocarbonetos. Em ambas as 

situações o impacte é de natureza negativa, pouco significativo, certo, imediato, temporário e 

reversível. 

Devido à circulação de veículos e maquinaria é susceptível o aumento de poeiras em suspensão, 

que ao assentarem no sistema foliar poderão induzir a afectações no sistema respiratório e 

processo fotossintético. Este impacte é negativo, pouco significativo, certo, imediato, temporário e 

reversível. 

Dado que as zonas de particular interesse ecológico apresentam enquadramento geográfico 

afastado da Pedreira, consideram-se pouco importantes os impactes gerados pela situação actual 

e futura do Projecto sobre as áreas classificadas na sua envolvente. 

13.7.1.2. Fase de desactivação 

Na fase de desactivação ocorrerá a implementação do PARP e como tal, a vegetação será 

valorizada. O impacte resultante será positivo, muito significativo, certo, imediato, temporário e 

reversível. 

13.7.2. Medidas de mitigação 

13.7.2.1. Fase de instalação/exploração 

• Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução de 

trabalhos e garantir que estas são convenientemente replantadas no mais curto espaço de 

tempo possível; 

• Recorrer à plantação de uma cortina arbórea e arbustiva ao longo dos limites da Pedreira, 

através da plantação de espécies das formações vegetais características da zona e de 

outras espécies pioneiras bem adaptadas às condições locais; 

• Colocar redes de ensombramento de malha apertada de forma a minimizar a dispersão de 

poeiras nos locais de produção de poeiras, designadamente, britagem e vias e de 

circulação, tendo em conta a direcção do vento e a existência de vegetação que mereça 

ser protegida; 

• Limitar a velocidade de circulação dentro da área do Projecto; 

• Efectuar a rega periódica dos acessos nos períodos secos; 
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• Aplicar tout-venant ou brita nas trajectórias mais utilizadas de forma a minimizar a 

produção de poeiras; 

• Recorrer a bacias de retenção para a colocação de máquinas e equipamentos, 

designadamente de bombas hidráulicas, de forma a proteger o solo de eventuais 

fugas/derrames. 

13.7.2.2. Fase de desactivação 

• Garantir que todas as áreas afectadas pelas actividades associadas à exploração da 

Pedreira são devidamente recuperadas, de forma a que exista no mais curto espaço de 

tempo possível, uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente; 

• Concluir a proposta de recuperação apresentada no PARP tendo como objectivo a 

reconversão de todas as áreas degradadas no decurso da actividade extractiva para uma 

situação ecologicamente sustentável. 

13.8. Fauna 

13.8.1. Avaliação de impactes 

13.8.1.1. Fase de instalação/exploração 

Os impactes na fauna identificados na fase de construção resultarão essencialmente de 

perturbações causadas pelo ruído e empoeiramento originadas pela actividade extractiva e 

britagem, movimentação de terras e de maquinaria. Estas acções poderão conduzir à 

fragmentação de habitats que, no entanto, pelas intervenções já sofridas, apesar de negativas, 

serão pouco significativas, certas, imediatas, temporárias e reversíveis.  

13.8.1.2. Fase de desactivação 

Na fase de desactivação ocorrerá a implementação do PARP, que colmatará a fragmentação 

actualmente existente, promovendo a criação de novos habitats. Por conseguinte, trata-se de um 

impacte positivo, muito significativo, certo, imediato, temporário e reversível. 

13.8.2. Medidas de mitigação 

13.8.2.1. Fase de instalação/exploração 

• Evitar as acções de desmatação e remoção do solo durante a época de reprodução da 

maioria das espécies (Março – Junho), no sentido de minimizar o impacte sobre as 

comunidades faunísticas; 
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• Limitar as áreas estritamente necessárias para as movimentações de terras, e circulação 

de maquinaria, de forma a não afectar desnecessariamente, zonas limítrofes, e 

minimizando as interferências com os habitats existentes. 

13.8.2.2. Fase de desactivação 

• Garantir que todas as áreas afectadas pelas actividades associadas à exploração da 

pedreira são devidamente recuperadas, de forma a que exista no mais curto espaço de 

tempo possível, uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente. 

• Concluir a proposta de recuperação apresentada no PARP, tendo como objectivo a 

reconversão de todas as áreas degradadas no decurso da actividade extractiva para uma 

situação ecologicamente sustentável. 

13.9. Ordenamento do Território 

13.9.1. Avaliação de impactes 

13.9.1.1. Fase de instalação/exploração 

Da análise dos instrumentos de gestão territorial identificados como em vigor na área do Projecto 

conclui-se que os principais impactes decorrentes do seu desenvolvimento verificar-se-ão a nível 

municipal, pelo que esta avaliação incidirá no PDM de Ferreira do Alentejo.  

No que respeita à qualificação do espaço definida na Carta de Ordenamento, a ampliação da 

actual área de extracção, quer na exploração A quer na exploração B, acarretará a afectação de 

áreas naturais e culturais, classificadas pela sua maior sensibilidade ecológica, paisagística ou 

ambiental, bem como áreas agrícolas sensíveis, para as quais o regulamento do PDM não 

especifica matéria objectiva, remetendo para a legislação em vigor sobre a REN.  

Segundo o actual regime da REN, a ampliação de explorações existentes em “Áreas estratégicas 

de protecção e recarga de aquíferos” e em “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” é 

possível, desde que devidamente acauteladas as funções desempenhadas por cada um destes 

sistemas. Face ao funcionamento previsto do Projecto, com a reutilização da área acumulada nas 

cavas para a aspersão de caminhos e para a lavagem de equipamentos, e ao encaminhamento 

das águas em excesso para a rede hidrográfica através do sistema de drenagem implementado, 

não são expectáveis impactes susceptíveis de interferirem prejudicialmente com as condições 

normais de infiltração e recarga natural dos aquíferos ou com a regulação do ciclo hidrológico. 

Neste sentido, o impacte é negativo mas pouco significativo, certo, imediato, temporário e 

reversível após o término da exploração. Esta classificação é também extensível à nova 
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localização dos anexos de pedreira e demais equipamentos, uma vez que não induziram a 

alterações significativas no sistema biofísico.   

No que respeita à afectação de áreas da RAN, o regulamento do PDM remete mais uma vez para 

a legislação em vigor, o Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março, que determina serem proibidas 

todas acções que diminuam ou destruam as potencialidades agrícolas do solo, como a execução 

de aterros e escavações, e acções que provoquem erosão ou degradação do solo, o que decorre 

naturalmente da extracção de inertes. Contudo, é possível efectuar uma utilização não agrícola 

dos solos integrados na RAN, na qual se inclui a exploração de recursos geológicos e respectivos 

anexos de apoio. Exceptuando a área abrangida pela faixa de defesa à conduta adutora, a área 

da RAN efectivamente afectada pela exploração é de aproximadamente 2,34 ha, cerca de 3,7% 

dos 64 ha previstos para a ampliação. Desta forma, apesar de negativo, o impacte da actividade é 

pouco significativo pela reduzida área envolvida, certo, imediato, temporário e reversível com a 

implementação do PARP. 

13.9.1.2. Fase de desactivação 

Tendo em consideração a implementação e conclusão do PARP, a que o proponente é obrigado 

no termos do Decreto-Lei nº 207/2001, de 6 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro, os sistemas ecológicos serão valorizados. Como tal, o 

impacte resultante é positivo, muito significativo, certo, a médio prazo, permanente e irreversível. 

13.9.2. Medidas de mitigação 

13.9.2.1. Fase de instalação/exploração 

• Actuar em conformidade com as condicionantes identificadas procedendo: 

- À instrução do pedido de autorização para a ampliação da Pedreira, nos termos do 

Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, e da Portaria nº 1356/2008, de 28 de 

Novembro; 

- À solicitação de parecer prévio para a utilização não agrícola dos solos integrados 

na RAN, nos termos do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março. 

• Desenvolver os trabalhos de extracção e britagem dentro dos limites estabelecidos, 

evitando o seu extravasamento por máquinas; 

• Interditar o depósito de materiais em áreas não licenciadas para esse efeito. 
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13.9.2.2. Fase de desactivação 

• Garantir a conclusão do PARP e o cumprimento das disposições nele constantes. 

13.10. Uso do Solo 

13.10.1. Avaliação de impactes 

13.10.1.1. Fase de instalação/exploração 

Do ponto de vista do uso do solo, a ampliação da Pedreira acarreterá um impacte negativo sobre 

o coberto vegetal, essencialmente na zona Norte da propriedade, onde será criada a zona de 

exploração B. Apesar de negativo, este impacte é de pouco significância uma vez que a 

vegetação abrangida não compreende qualquer espécie de interesse conservaccionista. Na zona 

de exploração A ocorrerá também a remoção de alguma vegetação, no entanto, este impacte não 

será mais significativo do que aquele que se verifica actualmente, uma vez que a maioria das 

acções de desmatação já ocorreram. Este tipo de acção terá um efeito certo, imediato, 

permanente e irreversível. 

Apesar da existência de algumas azinheiras na propriedade da Serrabritas, as mesmas não foram 

nem serão afectadas pela ampliação, pelo que não se considera a ocorrência de qualquer 

impacte.  

Entende-se como provável o corte de alguns exemplares de Eucalyptus globulus (eucalipto), 

existentes de forma concentrada junto à entrada da exploração. Tratando-se de uma espécie 

introduzida e não endógena, segundo o Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de Dezembro, considera-se 

o impacte resultante da sua eliminação como negativo mas pouco significativo, provável, imediato, 

permanente e irreversível.  

No que respeita à deposição do material extraído da Pedreira existe um parque de blocos em área 

desmatada, pelo que não existe afectação do coberto vegetal. No entanto, não se exclui a 

possibilidade de este sofrer alterações à sua localização, decorrentes do avanço da lavra. Dada a 

natureza da exploração, com extracção e britagem, a deposição deste material não é prolongada, 

o que determina um impacte pouco significativo e apenas restrito à compactação do solo.  

Com o desenvolvimento da recuperação paisagística nas áreas onde já não ocorra extracção será 

iniciada a reconversão da área degradada e a instalação faseada da vegetação, o que se 

traduzirá num impacte positivo e muito significativo, certo, com efeitos a médio prazo, permanente 

e irreversível.  
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13.10.1.2. Fase de desactivação 

Nesta fase o impacte expectável decorre da conclusão do PARP, que restaurá na área explorada 

um uso do solo compatível com as suas características ecológicas. Este será assim positivo, 

muito significativo, certo, a médio prazo, permanente e irreversível. 

13.10.2. Medidas de mitigação 

13.10.2.1. Fase de instalação/exploração 

• Proceder à remoção da vegetação existente apenas nas áreas estritamente necessárias; 

• Determinar, caso seja necessário, uma nova área sem coberto vegetal para a deposição 

dos blocos extraídos; 

• Interditar a circulação de máquinas e veículos às áreas recuperadas para garantir a 

instalação da vegetação utilizada, a qual deverá observar o elenco florístico da região. 

13.10.2.2. Fase de desactivação 

• Assegurar que todas as indicações e especificações do PARP foram e continuarão a ser 

implementadas de forma rigorosa, de forma a ser restabelecido um uso do solo integrado 

na envolvente. 

13.11. Paisagem 

13.11.1. Avaliação de impactes 

13.11.1.1. Fase de instalação/exploração 

A presença e a circulação dos equipamentos afectos à Pedreira Monte da Serra comporta efeitos 

negativos sobre a paisagem em termos visuais e físicos. A dispersão de poeiras decorrente da 

movimentação de equipamentos pode ser considerado um desses efeitos, assim como as 

alterações à morfologia e coberto vegetal existente. Estes são considerados impactes negativos e 

significativos, dada a localização da exploração numa zona de elevadas acessibilidades visuais, 

certos, imediatos, permanentes e irreversíveis. 

A movimentação dos equipamentos fixos consoante o avanço da lavra poderá eventualmente 

agravar a situação visual associada à Pedreira, considerando a possibilidade de virem a ser 

instalados em local sem qualquer enquadramento paisagístico. Neste contexto, gera-se um 

impacte negativo, significativo, provável, imediato, mas temporário e reversível com a remoção 

destes equipamentos. 
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Com o desenvolvimento da recuperação paisagística nas áreas onde já não ocorra extracção será 

iniciada a reconversão da área degradada e a instalação faseada da vegetação, o que se 

traduzirá num impacte positivo e muito significativo na integração da exploração na paisagem, 

certo, com efeitos a médio prazo, permanente e irreversível.  

13.11.1.2. Fase de desactivação 

Durante a fase de desactivação, os principais impactes decorrerão da existência de áreas que 

ainda se encontrarão em recuperação e do desmantelamento das infra-estruturas associadas à 

actividade industrial.  

No primeiro caso, o impacte é positivo e muito significativo, certo, a médio prazo, permanente e 

irreversível. Já no segundo caso, gera-se um impacte negativo mas pouco significativo, certo, 

imediato, temporário e reversível após a sua conclusão. 

13.11.2. Medidas de mitigação 

13.11.2.1. Fase de instalação/exploração 

• Proceder à manutenção dos acessos existentes e que venham a ser criados no interior da 

Pedreira, e à sua rega regular e sistemática durante a época mais seca para evitar a 

dispersão de poeiras; 

• Proceder à instalação de cortinas arbóreas para minimização da dispersão de poeiras e 

dos efeitos visuais gerados pela exploração; 

• Proceder à instalação de barreiras verticais contra o vento nas pargas existentes ou ao 

seu revestimento com material vegetal herbáceo para manter a qualidade do solo 

decapado até à sua utilização nos trabalhos de recuperação paisagística; 

• Iniciar a recuperação paisagística da Pedreira assim que forem terminando os trabalhos 

nas bancadas e apenas nas áreas que não prejudiquem a restante laboração; 

• Definir um faseamento de exploração e da implementação do PARP adequado, que 

promova a revitalização das áreas intervencionadas o mais cedo possível e evitando a 

dispersão de frentes de lavra em diferentes locais e em simultâneo. 

13.11.2.2. Fase de desactivação 

• Acautelar o cumprimento de boas práticas de gestão ambiental aquando da desactivação 

dos equipamentos para evitar a ocorrência de situações de poluição e/ou contaminação; 
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• Concluir a proposta de recuperação proposta no PARP tendo como objectivo a 

reconversão de todas as áreas degradadas no decurso da actividade extractiva para uma 

situação ecologicamente sustentável. 

13.12. Sócio-economia 

13.12.1. Avaliação de impactes 

13.12.1.1. Fase de instalação/exploração 

Durante a fase de exploração, uma vez que se trata de uma ampliação, prevê-se um 

prolongamento da estabilidade da taxa de emprego na área de influência da Pedreira, 

especificamente no sector da indústria extractiva. 

Simultaneamente como é uma actividade económica que tem uma forte ligação a um ao sector da 

construção civil, contribui para a dinamização da economia regional. Para além deste sector 

associa-se um conjunto de outros bens e serviços que são consumidos ao longo da fase de 

exploração. Desta forma, o impacte é positivo, significativo, certo, imediato, temporário e 

reversível. 

Pelo facto de se manter a actividade da pedreira, o tráfego rodoviário, ao nível de circulação de 

veículos pesados, irá manter-se semelhante ao já existente, com previsão de aumento, face à 

expedição do produto. Os principais impactes são negativos devido ao aumento do ruído junto as 

vias de circulação, bem como de uma degradação mais acentuada das vias mais utilizadas. 

13.12.1.2. Fase de desactivação 

Com o encerramento da actividade extractiva e após conclusão das principais obras associadas 

ao PARP, prevê-se que possa ocorrer um aumento do desemprego. 

13.12.2. Medidas de mitigação 

13.12.2.1. Fase de instalação/exploração 

O aumento do tráfego tem como principais medidas de minimização: 

• Proceder à manutenção dos veículos e da maquinaria de modo a manter os níveis de ruído 

baixos; 

• Manter os acessos à pedreira e às vias públicas utilizadas em boas condições de 

circulação e assegurar o correcto cumprimento das regras de circulação na via pública; 
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• Considerar um plano de informação e sensibilização que considere aspectos de 

sensibilização ambiental, designadamente as actividades susceptíveis de causar impactes 

ambientais e às medidas de minimização a implementar, e de instruções de segurança 

apresentadas no Plano de Lavra. As acções a integrar o plano deverão ser configuradas 

considerando quer as categorias dos diferentes trabalhadores da Serrabritas, quer o seu 

grau de instrução; 

• Evitar a degradação do pavimento pela utilização de cargas excessivas colocadas nos 

camiões; 

• Implantar um sistema de lavagem permanente dos rodados dos veículos e da maquinaria 

de apoio à actividade industrial, à saída da área da pedreira e antes da entrada na via 

pública, de modo a não degradar as vias de acesso à obra e não interferir com a 

segurança rodoviária; 

• Contribuir para a melhoria e manutenção das vias utilizadas; 

• Evitar a passagem pelo interior das localidades, sempre que possível. 

A ampliação da exploração está relacionada com um conjunto de medidas potenciadoras e não 

mitigadoras, uma vez que esta acção do projecto provoca acções positivas e não negativas. Desta 

forma, as principais acções potenciadoras para a sócio-economia da região que podem ser 

tomadas são as seguintes: 

• Usar preferencialmente como fonte de mão-de-obra as populações locais. Desta forma, os 

impactes positivos inerentes à criação de mão-de-obra far-se-ão sentir de forma mais 

marcada a nível local;  

• Dar cumprimento à legislação laboral, principalmente na área da higiene e segurança no 

trabalho, dando à empresa uma conotação regional favorável, bem como fornecendo aos 

seus colaboradores ou funcionários, um ambiente de trabalho agradável e aumentos da 

produtividade. 

13.12.2.2. Fase de desactivação 

• Promover a inserção dos trabalhadores em outras unidades de extracção ou de outras 

empresas. 
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13.13. Gestão de Resíduos 

13.13.1. Avaliação de impactes 

13.13.1.1. Fase de instalação/exploração 

Os impactes ao nível dos resíduos caracterizam-se como situações de poluição pontual, de fácil 

controlo e directamente dependentes da conduta da própria Serrabritas. 

Os resíduos produzidos serão semelhantes, quer em termos qualitativos, quer em termos 

quantitativos, aqueles já apresentados na situação de referência. Durante esta fase haverá a 

produção de diversos tipos de resíduos sólidos equiparados a urbanos e resíduos industriais 

perigosos e não perigosos, devendo estes serem encaminhados para locais legalmente 

autorizados, a definir pela Serrabritas/produtor de resíduos. Assim, o impacte associado à 

produção de resíduos, utilizando práticas correctas de gestão, é classificado como negativo, de 

intensidade pouco significativo, certo, imediato, pontual e reversível. 

A possível ocorrência de derrames de hidrocarbonetos, poderão resultar num impacte negativo de 

intensidade pouco significativo, improvável, imediato e reversível. Salienta-se o facto de que este 

tipo de impactes responsáveis por situações de poluição pontual, são de fácil controlo e 

directamente dependentes da conduta dos trabalhadores, encarregados e política da empresa.  

13.13.1.2. Fase de desactivação 

Relativamente aos resíduos geridos nesta fase, para além do regime geral de gestão de resíduos, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 178/2006, bem como da legislação especifica referente aos fluxos 

especiais, designadamente embalagens, óleos usados e pneus usados, deverá ser ainda 

considerado o Decreto Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o regime das operações 

de gestão de RCD. 

Durante esta fase identificam-se os resíduos gerados os resultantes da demolição das infra-

estruturas de apoio, pneus e maquinaria em fim de vida, no entanto, como é de esperar observar 

os correctos procedimentos por parte dos trabalhadores e encarregados, considera-se este 

impacte de negativo, pouco significativo, provável, imediato, pontual e reversível.  

Importa referir que os equipamentos móveis após desactivação serão integrados em outras 

explorações. Os equipamentos fixos, instalações e anexos serão desmantelados e sempre que 

possível também integrados em outras explorações. Ou seja, preconiza-se que a reutilização seja 

a operação de gestão dos resíduos com maior relevância.  
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13.13.2. Medidas de mitigação 

13.13.2.1. Fase de instalação/exploração 

• Basear a gestão dos resíduos nos princípios estabelecidos no Decreto-Lei nº 178/2006, de 

5 de Setembro; 

• Promover a separação selectiva dos RSU produzidos nas instalações de apoio; 

• Caracterização dos resíduos produzidos com base na LER; 

• Considerar os volumes de resíduos produzidos relativamente às diferentes operações de 

gestão de resíduos, designadamente, contentorização, recolha, transporte, aquando do 

seu dimensionamento; 

• Proceder ao armazenamento controlado dos resíduos perigosos (e.g. óleos usados, etc.), 

em espaço coberto e solo totalmente impermeável, até serem recolhidos por empresas 

licenciadas para o efeito, de forma a prevenir a contaminação dos solos e águas;  

• Proceder à contentorização e identificação do armazenamento temporário de pneus 

usados; 

• Sinalizar os locais de segregação dos resíduos produzidos; 

• Sensibilizar os trabalhadores para a separação correcta dos resíduos produzidos; 

• Prever a existência num local imediatamente acessível, de um kit de intervenção rápido a 

utilizar em caso de derrames (ex.: rompimento de um tubo de óleo hidráulico); este kit 

deverá ser constituído por um balde, um tabuleiro, uma pá, uma manga de plástico (2x2 m) 

e material absorvente; 

• No caso de se efectuar a transfega e abastecimento de combustível na frente de 

exploração ou noutro local não impermeabilizado, recorrer a mangueiras de transfega 

projectadas para prevenir derrames. O abastecimento nesta situação também deverá ser 

feito recorrendo a uma tina de areia ou outro material absorvente para prevenir a 

contaminação do solo caso ocorra derrames;  

• No caso de derrame acidental de hidrocarbonetos no solo recolher o solo contaminado e 

colocá-lo em bidões estanques, fechados e identificados, armazenados na zona de 

armazenamento de resíduos perigosos. Caso se verifique um derrame acidental no 
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pavimento impermeabilizado envolver com areia ou outro material absorvente e, recolher a 

mistura para bidões estanques, fechados e identificados, armazenados na zona de 

armazenamento de resíduos perigosos; 

• Realizar sempre as operações de manutenção e reparação na zona de manutenções, 

salvo se a avaria impedir que o equipamento móvel se desloque; estas operações deverão 

ser alvo de registo; 

• Caso as operações de manutenção ou reparação, tenham que ser efectuadas 

obrigatoriamente fora da oficina, deverá proceder-se à recolha de todos os resíduos e 

desperdícios resultantes dessas operações (por exemplo, óleos usados, vasilhas, peças 

usadas, etc); 

• Limpar periodicamente o separador de hidrocarbonetos, de forma a não ocorrerem 

transbordos. As águas oleosas e as respectivas lamas, devem ser devidamente 

acondicionadas e encaminhadas como resíduo perigoso, para destino final adequado; 

• Manter os equipamentos em boas condições de operacionalidade, devendo ser sujeitos a 

operações de manutenção preventiva, de modo a que não originem derrames de óleos ou 

combustíveis, devido a rupturas ou folgas nos seus órgãos mecânicos; 

• Manter actualizada a informação sobre a legalidade dos operadores de gestão de resíduos 

contratados, designadamente, licença, alvará do transportador, licença/autorização do 

destino final dos resíduos; 

• No que respeita ao transporte dos resíduos, preencher e verificar o correcto preenchimento 

das guias de acompanhamento de resíduos - Modelo A, reter o original e garantir que a 

cópia do triplicado é fornecida pelo destinatário atempadamente; 

• Não proceder ao abandono, queima, injecção no solo, descarga incontrolada de resíduos e 

entrega a operadores não autorizados.  

13.13.2.2. Fase de desactivação 

• Aplicação das normas definidas no Decreto-Lei nº 46/2008 para os RCD; 

• Adoptar práticas correctas para a gestão de resíduos, através da entrega dos resíduos a 

empresas licenciadas para a sua gestão, promovendo a separação de resíduos, de acordo 

com o tipo, privilegiando sempre a sua valorização, em detrimento da deposição em aterro. 
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13.14. Património Histórico e Arqueológico 

13.14.1. Avaliação de impactes 

13.14.1.1. Fase de instalação/exploração 

A Situação de Referência do descritor Património, que foi actualizada com base em pesquisa 

documental e em trabalho de campo, não contempla condicionantes de interesse cultural na área 

de intervenção do Projecto. 

No entanto, são indeterminadas as características dos impactes que possam existir sobre 

património arqueológico, oculto no solo. 

13.14.1.2. Fase de desactivação 

Não se identificaram impactes associados à fase de exploração do Projecto. 

13.14.2. Medidas de mitigação 

13.14.2.1. Fase de instalação/exploração 

• Proceder ao acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem o 

revolvimento e/ou escavação do solo, uma vez que a detecção de vestígios que possam 

indiciar a existência de estruturas ou outros contextos arqueológicos no subsolo está muito 

dependente da boa visibilidade da superfície dos terrenos; 

• Proceder ao acompanhamento arqueológico da definição de áreas de depósito, abertura 

de caminhos de acesso às frentes de trabalho, desmatações, decapagens, escavações e 

terraplenagens, bem como enquanto durarem todas as obras acessórias à empreitada que 

impliquem o remeximento dos solos. 

13.14.2.2. Fase de desactivação 

Não aplicável. 

13.15. Qualidade do Ar 

13.15.1. Avaliação de impactes 

13.15.1.1. Fase de instalação/exploração 

Na avaliação deste descritor considerou-se que a produção de inertes manter-se-á 

aproximadamente igual à actual produção que corresponde a 500 000 toneladas/ano. 
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Os impactes na qualidade do ar relacionados com a actividade da Serrabritas estão 

fundamentalmente associados à emissão de poeiras. A emissão de poeiras, agravada quando a 

circulação se efectua por caminhos não pavimentados, é também um impacte a considerar. 

Refira-se que as poeiras emitidas por esta actividade são partículas finas com a mesma 

composição química da rocha explorada. As partículas muito finas conservam-se bastante tempo 

em suspensão na atmosfera, podendo atingir grandes distâncias por acção dos ventos, e são 

prejudiciais à saúde ao serem inaladas, pois não são expulsas pelo aparelho respiratório ficando 

retidas no tecido pulmonar originando graves problemas respiratórios, como bronquites e efizemas 

pulmonares. 

Poderá haver algum agravamento da qualidade do ar nos períodos de menor intensidade 

pluviométrica (Junho a Setembro), não se prevendo, no entanto, que este efeito seja grave, já que 

a área se encontra afastada de populações. Por outro lado, a existência do sistema de 

despoeiramento na central de britagem, minimiza a formação e o transporte das poeiras. 

Nesta fase, os impactes resultarão também, da intensificação da circulação de veículos e 

maquinaria afectos à obra, responsável pela emissão de poluentes atmosféricos como carbono, 

óxidos de azoto, óxidos de enxofre, hidrocarbonetos e partículas sólidas. No entanto dado as 

características atmosféricas, nomeadamente o vento e a morfologia do local, prevê-se que o 

impacte negativo seja pouco significativo, certo, imediato, temporário e reversível. 

Como referido no ponto 10.13.5.8 as medições efectuadas na chaminé da caldeira estão em 

conformidade com a legislação. Relativamente ao recuperador de pó, as concentrações de 

partículas excedem os limites estipulados na legislação, mantendo-se esta situação, o impacte é 

negativo, muito significativo, provável, imediato, temporário e reversível.  

13.15.1.2. Fase de desactivação 

À semelhança da fase de exploração é expectável a emissão de poeiras e poluentes provenientes 

do tráfego rodoviário pesado, provocada pela remoção do equipamento e maquinaria utilizados e 

do transporte dos RCD. O impacte esperado é considerado negativo, pouco significativo, certo, 

imediato, temporário e reversível. 

13.15.2. Medidas de mitigação 

13.15.2.1. Fase de instalação/exploração 

• Sinalizar os caminhos de circulação interna de acordo com um plano de sinalética. Os 

caminhos deverão ser mantidos em bom estado de conservação; 
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• Aplicar tout-venant ou brita nas trajectórias mais utilizadas de forma a minimizar a 

produção de poeiras; 

• Efectuar a rega periódica dos acessos nos períodos secos; 

• Colocar redes de ensombramento de malha apertada de forma a minimizar a dispersão de 

poeiras nos locais de produção de poeiras, designadamente, britagem e vias e de 

circulação, tendo em conta a direcção do vento e a existência de vegetação que mereça 

ser protegida; 

• Garantir que a circulação de veículos será efectuada a uma velocidade e restringir ao 

estritamente necessário a circulação de veículos e máquinas;  

• Cumprir os procedimentos de operação e manutenção, recomendados pelos fabricantes 

dos equipamentos, máquinas e veículos, cuja fonte de trabalho sejam os combustíveis 

fósseis; 

• Na aquisição de novos equipamentos e máquinas considerar o disposto na Directiva – 

Máquinas e Marcação CE; 

• Manter actualizado e disponíveis os relatórios de conformidade das máquinas e 

equipamentos; 

• Equipar as máquinas perfuradoras com um captador de poeiras de forma a evitar o 

empoeiramento provocado pela perfuração da rocha; 

• Proceder ao cobrimento das galeras dos camiões de transporte dos inertes; 

• Melhorar as condições de funcionamento do recuperador de pó de forma a que a 

concentração de partículas esteja em conformidade com a legislação e, devendo também, 

atender-se à melhoria das condições de emissão de NOx que embora em conformidade, 

situa-se o limiar mássico mínimo e o limiar máximo fixado; 

• Implementar as acções de revegetação incluídas no PARP. 

13.15.2.2. Fase de desactivação 

• Dar cumprimento ao PARP de forma a mitigar algum do impacte residual existente nesta 

fase.  
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13.16. Ambiente Sonoro 

13.16.1. Avaliação de impactes 

13.16.1.1. Fase de instalação/exploração 

Nesta avaliação considera-se que não haverá a aquisição, durante a fase de exploração, de mais 

equipamentos e máquinas de produção, uma vez que a produção manter-se-á igual a actual.  

Assim, é expectável nesta fase que os níveis de ruído decorrentes da extracção e britagem, da 

movimentação de maquinaria afecta ao projecto e da circulação de veículos de transporte de 

equipamento e materiais, se mantenham semelhantes aos actuais. Dado o afastamento dos 

receptores sensíveis considera-se o impacte embora negativo, pouco significativo, certo, imediato, 

temporário e reversível. 

Nas campanhas de recolha do nível sonoro equivalente ponderado A nos diferentes postos de 

trabalho em que existem equipamentos que emitem ruído, verificou-se que a Linha Nova, a Linha 

Velha e a rebarbadora são os equipamentos mais ruidosos. Complementarmente, até à presente 

data não foram tomadas medidas pela Serrabritas no sentido de minimizar estes impactes. 

Mantendo-se esta situação, o impacte é negativo, muito significativo, provável, imediato, 

temporário e reversível. 

13.16.1.2. Fase de desactivação 

Com a finalização da actividade produtiva, é expectável a produção de ruído associado à remoção 

do equipamento e maquinaria utilizados. Tendo em consideração o mesmo pressuposto que na 

avaliação da fase anterior, relativo ao distanciamento do receptor sensível mais próximo do 

Projecto, o impacte esperado é negativo, pouco significativo, certo, imediato, temporário e 

reversível. 

13.16.2. Medidas de mitigação 

13.16.2.1. Fase de instalação/exploração 

• Cumprir os procedimentos de operação e manutenção recomendados pelo fabricante para 

cada um dos equipamentos mais ruidosos que sejam utilizados nos trabalhos, efectuando 

revisões periódicas aos veículos e maquinaria de forma a verificar as suas condições de 

funcionamento e, consequentemente, evitar que os seus níveis de potência sonora 

admissíveis sejam violados; 
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• Na aquisição de novos equipamentos e máquinas considerar o disposto na Directiva – 

Máquinas e Marcação CE; 

• Manter actualizado e disponíveis os relatórios de conformidade das máquinas e 

equipamentos; 

• Proceder à insonorização e isolamento adequado das principais fontes de emissão de 

ruído (nomeadamente dos equipamentos electromecânicos); 

• Sinalizar os caminhos de circulação interna de acordo com um plano de sinalética. Os 

caminhos de circulação interna devem ser mantidos em bom estado de conservação de 

modo a não provocar solavancos nas máquinas; 

• Garantir que a circulação de veículos será efectuada a uma velocidade controlada. 

13.16.2.2. Fase de desactivação 

• Dar cumprimento ao PARP de forma a mitigar algum do impacte residual existente nesta 

fase.  

13.17. Matriz de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se a matriz global de impactes Projecto de Ampliação da Pedreira 

Monte da Serra. 
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Quadro 71: Matriz global de impactes. 

 
PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

DESCRITORES FASES DO PROJECTO ACÇÕES GERADORAS DE IMPACTE NATUREZA MAGNITUDE PROBABILIDADE 
INSTANTE EM 

QUE SE 

PRODUZ 
PERSISTÊNCIA REVERSIBILIDADE 

Instalação/exploração - - - - - - 
Clima  

Desactivação 

Não aplicável 

- - - - - - 

Remoção irreversível do recurso geológico a explorar e a ampliação da 
escavação no maciço Negativo  Significativo  Certo Imediato  Permanente  Irreversível  

Instalação/exploração 

Eventual instabilidade de taludes  Negativo  Significativo  Improvável Longo prazo Indeterminado Reversível  
Geologia e 

Geomorfologia  

Desactivação Restauração do relevo original Positivo  Significativo  Certo Longo prazo Permanente  Irreversível  

Aumento do escoamento superficial na área afecta Negativo  
Pouco 

significativo Certo Imediato  Temporário  Reversível  
Instalação/exploração 

Vulnerabilidade à erosão hídrica Negativo  
Pouco 

significativo Certo Médio prazo Temporário  Reversível  

Após a implementação do PARP prevê-se que ocorra a estabilização do 
solo e do material fino pelas plantas com uma subsequente diminuição do 
escoamento superficial e da acumulação de águas na corta no decurso de 
eventos de precipitação 

Positivo  Significativo Certo Médio prazo Permanente Irreversível 

Recursos Hídricos 
Superficiais 

Desactivação 

Restituição do sistema de drenagem natural Positivo 
Pouco 

significativo Certo Médio prazo Permanente Irreversível 

Instalação/exploração 
Afectação dos processos de infiltração e recarga do aquífero pela 
impermeabilização e compactação do solo Negativo 

Pouco 
significativo Certo Imediato Temporário Reversível 

Recursos Hídricos 
Subterrâneos 

Desactivação 
Restituição do sistema de drenagem natural potenciando o processo de 
infiltração  Positivo 

Pouco 
significativo Certo Médio prazo Permanente Irreversível 

Aumento da turvação da água superficial na bacia hidrográfica Negativo 
Pouco 

significativo Provável Imediato  Temporário Reversível 

Consumo de água a partir do furo Negativo 
Pouco 

significativo Certo Imediato Temporário Reversível 

Descarga no solo das águas residuais tratadas, provenientes das 
instalações sociais,  Nulo  - - - - - 

Instalação/exploração 
 

Possibilidade de ocorrerem derrames acidentais de algum tipo de agente 
poluente Negativo Significativo Improvável Médio prazo Temporário Reversível 

Usos e Qualidade da 
Água 

Desactivação 
Riscos de contaminação da água subterrânea com produtos químicos em 
consequência das acções de fertilização Negativo Significativo Improvável Médio prazo Temporário Reversível 

Compactação e erosão do solo devido à circulação de veículos e 
maquinaria 

Negativo  Significativo  Certo Imediato  Temporário  Reversível  Solos Instalação/exploração 

Decapagem de solos com aptidão agrícola na zona da exploração B Negativo  Significativo  Certo Imediato Temporário  Reversível  
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PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

DESCRITORES FASES DO PROJECTO ACÇÕES GERADORAS DE IMPACTE NATUREZA MAGNITUDE PROBABILIDADE 
INSTANTE EM 

QUE SE 

PRODUZ 
PERSISTÊNCIA REVERSIBILIDADE 

Início dos trabalhos do PARP Positivo  Significativo  Certo  Médio prazo  Permanente  Irreversível  

Acréscimo na produção de resíduos Negativo  
Pouco 

significativo Provável  Imediato Temporário  Reversível 
Desactivação 

Conclusão dos trabalhos do PARP Positivo  
Muito 

significativo  Certo  Médio prazo  Permanente  Irreversível  

Desmatação, remoção de solo e movimentação de maquinas e 
equipamentos com destruição do coberto vegetal Negativo 

Pouco 
significativo Certo Imediato Temporário Reversível 

Possibilidade de ocorrerem derrames acidentais de algum tipo de agente 
poluente induzindo a perturbações em termos de fitossanidade da 
vegetação 

Negativo Pouco 
significativo 

Improvável Imediato Temporário Reversível Instalação/exploração 

Empoeiramento da vegetação pela circulação de maquinas e pela 
movimentação de terras Negativo 

Pouco 
significativo Certo Imediato Temporário Reversível 

Flora e Vegetação 

Desactivação 
Implementação do PARP, designadamente revegetação da área 
intervencionada  Positivo 

Muito 
significativo Certo Imediato Temporário Reversível 

Instalação/exploração Fragmentação de habitat  Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Temporário Reversível 

Fauna 
Desactivação Implementação do PARP promoverá a restituição dos habitat Positivo 

Muito 
significativo Certo Imediato Temporário Reversível 

Instalação/exploração Afectação de áreas incluídas em REN e RAN Negativo  
Pouco 

significativo Certo Imediato  Temporário  Reversível 
Ordenamento do 

Território 
Desactivação Conclusão dos trabalhos do PARP Positivo  

Muito 
significativo  Certo  Médio prazo  Permanente  Irreversível  

Remoção do coberto vegetal Negativo  
Pouco 

significativo Certo Imediato  Permanente  Irreversível  

Corte de vegetação arbórea Negativo  
Pouco 

significativo Provável  Imediato  Permanente  Irreversível  

Afectação de áreas superficiais com deposição de blocos Negativo  
Pouco 

significativo Provável  Imediato Temporário  

Instalação/exploração 

Início dos trabalhos do PARP Positivo  Significativo  Certo  Médio prazo  Permanente  

Reversível  
Irreversível  

Uso Actual do Solo 

Desactivação Conclusão dos trabalhos do PARP Positivo  
Muito 

significativo  Certo  Médio prazo  Permanente  Irreversível  

Afectação visual e física da paisagem Negativo  Significativo  Certo  Imediato Permanente  Irreversível  

Relocalização de equipamento fixos Negativo  Significativo  Provável  Imediato  Temporário  Reversível  

Paisagem 

Instalação/exploração 

Início dos trabalhos do PARP Positivo  Significativo  Certo  Médio prazo  Permanente  Irreversível  
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PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

DESCRITORES FASES DO PROJECTO ACÇÕES GERADORAS DE IMPACTE NATUREZA MAGNITUDE PROBABILIDADE 
INSTANTE EM 

QUE SE 

PRODUZ 
PERSISTÊNCIA REVERSIBILIDADE 

Desmantelamento de infra-estruturas Negativo 
Pouco 

significativo Certo Imediato  Temporário  Reversível  
Desactivação 

Conclusão dos trabalhos do PARP Positivo  
Muito 

significativo  Certo  Médio prazo  Permanente  Irreversível  

Instalação/exploração 
Prolongamento da estabilidade da taxa de emprego na área de influência 
da pedreira e dinamização da economia regional Positivo Significativo Certo Imediato Temporário Reversível 

Sócio-economia 

Desactivação 
Com o encerramento da actividade extractiva e após conclusão das 
principais obras associadas ao PARP, prevê-se que possa ocorrer um 
aumento do desemprego 

Negativo  Significativo Provável Médio prazo Permanente Irreversível 

Produção de resíduos  Negativo  
Pouco 

significativo Certo Imediato Pontual Reversível 
Instalação/exploração 

Ocorrência de eventuais derrames de hidrocarbonetos Negativo  
Pouco 

significativo Provavel Imediato Pontual Reversível 
Gestão de  
Resíduos 

Desactivação Produção de resíduos, designadamente, RCD Negativo  
Pouco 

significativo Certo Imediato Pontual Reversível 

Instalação/exploração Movimentações de terras Indeterminado - - - - - Património 
Arquitectónico e 

Arqueológico Desactivação Não são previsíveis  - - - - - - 

Emissão de poeiras, agravada quando a circulação se efectua por 
caminhos não pavimentados Negativo 

Pouco 
significativo Certo Imediato Temporário Reversível 

Intensificação da circulação de veículos e maquinaria afectos à obra, 
responsável pela emissão de poluentes atmosféricos Negativo 

Pouco 
significativo Certo Imediato Temporário Reversível Instalação/exploração 

Concentrações de partículas no recuperador de pó excedem os limites 
estipulados na legislação Negativo 

Muito 
significativo Provável Imediato Temporário Reversível 

Qualidade do Ar 

Desactivação Emissão de poeiras e poluentes provenientes do tráfego rodoviário pesado Negativo 
Pouco 

significativo Certo Imediato Temporário Reversível 

Incremento dos níveis de ruído, decorrentes da extracção e britagem, da 
movimentação de maquinaria afecta ao projecto e da circulação de veículos 
de transporte de equipamento e materiais 

Negativo Pouco 
significativo 

Certo Imediato Temporário Reversível 
Instalação/exploração 

Má performance da Linha Nova, Linha Velha e rebarbadora Negativo 
Muito 

significativo Provável Imediato Temporário Reversível 
Ambiente Sonoro 

Desactivação 
Produção de ruído durante as actividade de demolição de estruturas e 
remoção dos equipamentos e maquinas Negativo 

Pouco 
significativo Certo Imediato Temporário Reversível 
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13.18. Impactes Cumulativos 

Os impactes cumulativos decorrem da existência prévia na envolvente do local onde se localiza a 

Pedreira, de outros projectos, instalações e/ou actividades que, por si só, causem determinados 

impactes no meio e que em acumulação com os previstos no presente estudo possam aumentar a 

sua significância. 

No âmbito deste EIA foi considerado para a análise dos impactes cumulativos o IP8, o adutor 

Pisão-Roxo e a Central de betuminoso da Ibera, S.A. (Desenho 06, Anexo I). 

13.18.1. Clima 

Não aplicável. 

13.18.2. Geologia e Geomorfologia 

Os aterros, escavações e movimentação de terras durante a fase de construção do IP8 e do 

adutor agrava os impactes identificados na geomorfologia, no entanto, a situação é temporária. 

13.18.3. Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

13.18.3.1. Recursos Hídricos Superficiais 

Devido ao aumento de áreas impermeabilizadas é expectável um aumento do escoamento 

superficial na bacia da Tramanqueira. 

13.18.3.2. Recursos Hídricos Subterrâneos 

Em consonância com o referido acima é expectável uma diminuição da taxa de recarga do 

aquífero.  

13.18.3.3. Usos e Qualidade da Água 

É expectável que durante a fase de construção do IP 8 e do Troço de Ligação Pisão-Roxo possa 

ocorrer um aumento da turvação da água superficial, devido às movimentações de terra e 

desmatação.  

13.18.4. Solos 

Do ponto de vista da ampliação da Pedreira não é possível dizer que o desenvolvimento do 

Projecto do IP 8 e do Troço de Ligação Pisão-Roxo tenham impactes directos no local, pois 

nenhum interfere com a área prevista. Contudo, no caso do projecto do canal Pisão-Roxo, que 
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limita o avanço da ampliação a Norte, existe um impacte cumulativo positivo sobre os solos da 

propriedade pois ao implicar a existência de uma faixa de protecção ao canal assegura que nesse 

local não ocorra actividade extractiva e, consequentemente, decapagens do solo. 

Já a instalação da empresa Ibera, SA na propriedade tem um impacte negativo sobre os solos 

decorrente da sua impermeabilização nos locais onde está implantada a central e da sua 

compactação devido à circulação de veículos pesados. 

13.18.5. Flora e Vegetação 

Os referidos projectos contribuem para a fragmentação dos habitats e perturbação da flora, trata-

se por conseguinte de um impacte cumulativo negativo.  

13.18.6. Fauna 

À semelhança do verificado para a Flora e Vegetação, ao nível da Fauna também é esperada a 

fragmentação de habitats e a perturbação da fauna. Existirá, assim, um impacte cumulativo 

negativo. 

13.18.7. Ordenamento do território 

Do ponto de vista do ordenamento do território, não são expectáveis impactes cumulativos 

significativos resultantes do desenvolvimento dos projectos do IP 8 e do Canal de Ligação Pisão-

Roxo, uma vez que os mesmos foram avaliados e acautelados em processos de AIA próprios. No 

que respeita à central de betão desconhece-se, nesta fase, se mesma possui conformidade com a 

legislação em vigor sobre instrumentos de gestão territorial e licenciamento industrial.  

13.18.8. Uso do Solo 

No que respeita ao uso do solo, tanto os projectos em execução como a instalação da central da 

Ibera SA têm um impacte cumulativo negativo, embora estes não interfiram com a área de 

ampliação propriamente dita. As principais alterações ocorrem na restante propriedade, pese 

embora os processos de expropriação que estão associados à execução do IP 8 e do Troço de 

Ligação Pisão-Roxo. 

13.18.9. Paisagem 

Em termos paisagísticos existe um importante impacte cumulativo negativo decorrente dos vários 

projectos, pela “desordem espacial” causada pela movimentação de equipamentos e maquinaria, 

pela circulação de veículos pesados e pelas alterações morfológicas que implicarão na fase de 
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obra. Paralelamente, há a registar as intrusões visuais resultantes da introdução de elementos 

antrópicos na paisagem.  

13.18.10. Sócio-economia 

É expectável que durante a fase de construção do IP 8 e do Troço de Ligação Pisão-Roxo ocorra 

um deficit de mão-de-obra, prevendo-se que ocorra migração de outras regiões para o concelho 

de Ferreira do Alentejo. Complementarmente, deverá existir durante esta fase uma forte 

dinamização da economia local.  

13.18.11. Gestão de Resíduos 

Prevê-se uma maior produção de resíduos durante a fase de construção do IP 8 e do Troço de 

Ligação Pisão-Roxo com implicações no sistema de gestão dos resíduos da autarquia de Ferreira 

do Alentejo, tanto mais significativo quanto mais subdimensionado estiver. 

13.18.12. Património Histórico e Arqueológico 

Face à Situação de Referencia não são expectáveis impactes cumulativos neste descritor. 

13.18.13. Qualidade do Ar 

É expectável que durante a fase de construção do IP 8 e do Troço de Ligação Pisão-Roxo ocorra 

um agravamento da concentração de partículas em suspensão.  

13.18.14. Ambiente Sonoro 

É expectável que durante a fase de construção do IP 8 e do Troço de Ligação Pisão-Roxo o 

ambiente sonoro seja agravado.  
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14. Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental 

O Plano de Monitorização e de Gestão Ambiental tem como objectivo definir os procedimentos 

para o controlo e evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência 

da previsão de impactes efectuada no âmbito da realização de um EIA.  

Consiste, assim, na definição de um conjunto de acções sistemáticas de observação, medição, 

registo e interpretação, que fornece informação sobre as características e a evolução das 

variáveis ambientais e socio-económicas no espaço e no tempo, consideradas mais sensíveis na 

sequência da previsão de impactes efectuada, bem como sobre o efeito de determinada 

actividades ou projectos sobre essas variáveis. 

Complementarmente, esta fase permitirá às entidades competentes efectuarem um 

acompanhamento eficaz e sistemático do cumprimento da Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA).  

Referem-se como principais objectivos deste conjunto de acções: 

• Avaliar a posteriori o impacte de uma determinada actividade sobre esses parâmetros; 

• Verificar, quando aplicável, o cumprimento da legislação ou de condicionantes do 

licenciamento relativamente a esses parâmetros; 

• Verificar a aplicabilidade e eficácia das medidas de minimização adoptadas; estabelecer 

sistemas e procedimentos para esse propósito; 

• Verificar a necessidade de adopção de novas medidas de minimização; 

• Avaliar de forma contínua a qualidade ambiental da área de implementação do projecto, 

baseada na recolha sistemática de informação e na sua interpretação permitindo, através 

da análise expedita de indicadores relevantes, estabelecer o quadro evolutivo da situação 

de referência e efectuar o contraste relativamente aos objectivos pré-definidos; 

• Estabelecer relações entre os padrões observados e as acções específicas do projecto, e 

contribuir para a melhoria dos procedimentos de gestão ambiental mais adequadas face a 

eventuais desvios que venham a ser detectados; 
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• Perseguir objectivos de melhoria contínua.  

Neste Plano de Monitorização e de Gestão Ambiental as acções e as ferramentas principais 

incluem: 

• Observação - para vigiar a execução dos termos e das condições da aprovação do 

projecto; 

• Efeitos ou impactes monitorizados - para medir as alterações ambientais que podem ser 

atribuídas ao projecto e, também, para verificar a eficácia de medidas de minimização; 

• Monitorização de conformidade - para assegurar que as exigências regulamentares 

aplicáveis estão a ser cumpridas;  

• Auditoria ambiental - para verificar a execução dos termos e das condições, da exactidão 

das previsões, da eficácia das medidas de minimização e conformidade com as exigências 

regulamentadas.  

Para validar a avaliação contínua da qualidade ambiental da área do Projecto que se pretende 

com a implementação deste Plano de Monitorização e de Gestão Ambiental, a empresa 

Serrabritas Lda. compromete-se com a realização de relatórios de monitorização, no mínimo 

anuais, onde serão registadas as medidas aplicadas e o seu grau de eficácia, e a sua 

interpretação e confrontação com as previsões efectuadas no EIA. 

14.1. Monitorização por Descritores 

14.1.1. Geotecnia 

A monitorização dos aspectos geotécnicos na área de intervenção do Projecto tem reflexos 

directos na segurança das pessoas e bens. A detecção atempada dos eventuais desvios às 

situações previstas (instabilidade) permitirá intervir antecipadamente e salvaguardar futuras 

situações críticas.  

Apresenta-se o programa de monitorização de estabilidade dos taludes: 
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Quadro 72: Programa de monitorização. 

Objectivos Avaliação da integridade (estabilidade) dos taludes. 

Parâmetros a 
monitorizar 

Verificação de indícios de destacamentos descontrolados de cunhas de rocha e queda de blocos. 
Indícios de deslizamentos e outros factores de instabilidade. 

Locais de 
Amostragem 

Para a monitorização geotécnica dos taludes devem ser efectuadas observações em toda a 
extensão dos taludes da zona da corta. 

Técnicas e 
Métodos de 

Análise 

A avaliação criteriosa das condições de estabilidade dos taludes engloba a observação visual atenta 
de sinais percursores de instabilidade importante e não controlada (ravinamento, instabilização ou 
evidências de erosão). Esta observação terá que ser efectuada por pessoal com experiência e 
qualificação necessária para o efeito. 

Frequência de 
Observação 

As campanhas de observação dos taludes devem ser efectuadas pelo menos com a periodicidade 
anual, sempre no período posterior à época das chuvas (Maio a Agosto). 

Duração do 
Programa A avaliação da estabilidade dos taludes deve acompanhar toda a fase de exploração. 

 

14.1.2. Recursos Hídricos Subterrâneos 

A fim de monitorizar a qualidade da água subterrânea e na perspectiva de actuação preventiva, 

antecipando a ocorrência de eventuais contaminações do meio hídrico com hidrocarbonetos ou 

outros materiais, ou efluentes, susceptíveis de causar dano, preconiza-se a realização de analises 

periódicas à qualidade da água do furo da Serrabritas e, posterior análise comparativa face aos 

dados das estações automáticas da rede de qualidade do SNIRH, próximas do local (Estações 

No. 509/17, 509/193, 520/15, 520/25). 

Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos a monitorizar são os apresentados no Quadro 

73. 

Quadro 73: Parâmetros físico-químicos e microbiológi cos a monitorizar. 

CARACTERÍSTICAS  UNIDADE PARÂMETRO  

- pH 

(ºC) Temperatura 

(µS/cm) Condutividade 

(mg/L) O2 CBO5 

(mg/L) O2 CQO 

Físico-químicos 

(mg/L) NO3 Nitratos 

( µg/L) Hidrocarbonetos 

(mL) Coliformes Totais Microbiológicos 

(mL) Coliformes Fecais 

 
Recomenda-se uma periodicidade de amostragem anual e, ainda o registo trimestral dos níveis de 

água do furo, aproveitando para o efeito as operações de limpeza ou outras que ponham a 
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descoberto o furo propriamente dito permitindo a medição de níveis. Recomenda-se ainda o 

registo diário dos volumes captados.  

A compilação e tratamento destes dados permitirá acompanhar a evolução dos consumos, dos 

níveis e concentrações dos parâmetros monitorizados, conhecer localmente o funcionamento 

hidráulico do sistema hidrogeológico, detectar interferências não previstas do Projecto com os 

recursos hídricos subterrâneos permitindo uma intervenção ambientalmente ajustada e, avaliar a 

eficácia das medidas de minimização adoptadas possibilitando a sua correcção e ajuste. 

14.1.3. Flora e Vegetação 

A monitorização ao nível da flora e vegetação tem como objectivo verificar o sucesso de 

sobrevivência de espécies vegetais plantadas de acordo com o PARP.  

A avaliação deverá ser efectuada anualmente, essencialmente nos períodos de crescimento da 

vegetação (Março - Dezembro), procedendo à realização de um relatório anual onde será descrita 

a evolução da vegetação ao logo do ano (taxa de sobrevivência vegetal (arbóreas, arbustivas e 

herbáceas). 

14.1.4. Paisagem 

A monitorização ao nível da Paisagem tem por objectivo verificar o cumprimento das disposições 

do PARP. Deverá ser desenvolvida em toda a área do Projecto com base nos parâmetros 

apresentados no Quadro 74. 

Quadro 74: Parâmetros a monitorizar. 

PARÂMETRO  

Evolução das áreas exploradas 

Evolução das áreas recuperadas 

Gestão das pargas 

Sobrevivência das espécies vegetais plantadas 

 
Para a sua eficácia propõe-se: 

• A realização de observações directas à evolução dos trabalhos de recuperação 

paisagística, com a elaboração de relatórios anuais sobre o decurso dos trabalhos; 

• A realização de observações à vitalidade e crescimento da vegetação durante a Primavera 

e Outono; 
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• A realização de levantamentos topográficos, pelo menos, de três em três anos para 

análise da evolução. 

A duração da monitorização corresponderá ao período de exploração e de conclusão do Projecto, 

e aos dois anos seguintes ao fecho. 

14.2. Gestão Ambiental 

Em adição à monitorização apresenta-se o plano de gestão ambiental associado essencialmente 

à fase de exploração da Pedreira, de modo a gerir os aspectos ambientais e controlar impactes, 

facilitando a avaliação da eficácia das medidas de minimização adoptadas estabelecendo 

procedimentos e instruções de trabalho para esse efeito, permitindo deste modo a introdução de 

melhorias sempre que possível ou aplicável.  

14.2.1. Recursos Hídricos Superficiais 

Preconiza-se se a verificação e manutenção das condições de drenagem, durante as fases de 

exploração e de implementação do PARP, com uma regularidade semanal nos meses de Outubro 

a Abril e quinzenal, nos restantes meses. 

14.2.2. Recursos Hídricos Subterrâneos 

Preconiza-se se a verificação e manutenção regular das máquinas e equipamentos existentes no 

local, a fim de evitar eventual ocorrência de fugas ou derrames de óleo no solo e consequente 

contaminação das águas subterrâneas. 

Recomenda-se ainda a verificação e manutenção periódica dos equipamentos da ETAR BIOMIN, 

limpeza regular das trincheiras filtrantes e fibrofossa. 

14.2.3. Paisagem 

Considera-se possível a ocorrência de desvios aos objectivos preconizados com as medidas de 

mitigação para o descritor paisagem, admitindo-se como causas prováveis a ausência de 

manutenção ou uma monitorização ineficaz das áreas recuperadas, assim como o desfasamento 

entre o Plano de Lavra e o PARP. 

• A ocorrerem, a sua correcção passará pela aplicação das seguintes medidas de gestão 

ambiental: 

• Revisão do Projecto consoante a tipologia da causa detectada; 
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• Revisão das medidas propostas no PARP. 

14.2.4. Gestão de resíduos 

Considera-se necessária uma melhoria do desempenho ambiental no que respeita à gestão de 

resíduos, nesse sentido deverão ser atendidos os princípios estabelecidos no Decreto-Lei nº 

178/2006, de 5 de Setembro, designadamente: 

• Princípio da responsabilidade pela gestão 

A gestão do resíduo constitui parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da responsabilidade do 

respectivo produtor. 

• Princípios da prevenção e redução 

(…) devendo a gestão de resíduos evitar também ou, pelo menos, reduzir o risco para a saúde 

humana e para o ambiente causado pelos resíduos sem utilizar processos ou métodos 

susceptíveis de gerar efeitos adversos sobre o ambiente, nomeadamente através da criação de 

perigos para a água, o ar, o solo, a fauna e a flora, perturbações sonoras ou odoríficas ou de 

danos em quaisquer locais de interesse e na paisagem. 

• Princípio da hierarquia das operações de gestão de resíduos 

A gestão de resíduos deve assegurar que à utilização de um bem sucede uma nova utilização ou 

que, não sendo viável a sua reutilização, se procede à sua reciclagem ou ainda a outras formas 

de valorização. 

Considera-se que as medidas de mitigação apresentadas em 13.13.2 são abrangentes de todas 

as situações identificadas e previstas de ocorrer durante a principal fase do Projecto. Pelo que o 

seu cumprimento deverá garantir a melhoria da gestão dos resíduos produzidos. Importa, no 

entanto, ainda referir, que a actualização da legislação aplicável ao Projecto é muito importante, 

saliente-se que ao nível da gestão de resíduos é publicada com muita frequência nova legislação. 

A legislação poderá ser consultada no site do Diário da Republica Electrónico: http://dre.pt/. 

Sugere-se ainda a manutenção de um registo organizado e actualizado das actividades ligadas à 

gestão de resíduos, que deverá ser actualizado sempre que ocorram encaminhamentos de 

resíduos, por exemplo em Excel, que contenha, a título de exemplo, as seguintes entradas: 

Acondicionamento Código 
LER Designação Estado 

Tipo Material 
Quantidade 
(ton ou L) Data Transportador Destinatário Operação Modelo 

A nº. 

… … … … … … … … … … … 
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14.2.5. Qualidade do Ar 

Considera-se que as medidas de mitigação apresentadas em 13.15.2 são abrangentes de todas 

as situações identificadas e previstas de ocorrer durante a vida do Projecto. Pelo que o seu 

cumprimento deverá garantir a melhoria da qualidade do ar, reforça-se, no entanto, como medida 

mais urgente a ser aplicada a melhoria da performance do recuperador de pó.   

14.2.6. Ambiente Sonoro 

Considera-se que as medidas de mitigação apresentadas em 13.16.2 são abrangentes de todas 

as situações identificadas e previstas de ocorrer durante a principal fase do Projecto. Pelo que o 

seu cumprimento deverá garantir a melhoria do ambiente sonoro. Neste descritor, considera-se 

urgente a melhoria da performance da Linha Nova, da Linha Velha e da rebarbadora. Sugere-se 

que sejam identificadas numa primeira fase as causas possíveis para as emissões de ruído destes 

equipamentos e posteriormente configurar um plano de adequadação com vista a eliminar as 

fontes de ruído ou, se não for possível, reduzir o nível de potência sonora. 

14.2.7. Formação e Sensibilização Ambiental 

Deverá ser configurado um Plano de Formação e Sensibilização Ambiental no sentido de apoiar à 

gestão ambiental da fase de exploração do Projecto. Neste Plano deverão ser atendidos todos os 

trabalhadores.  

Este Plano deverá abordar de um modo geral todos os temas associados à gestão do ambiente, 

com especial incidência para: 

• Identificação das actividades com impacte no ambiente e apresentação das respectivas 

medidas de mitigação; 

• Gestão de resíduos; 

• Uso eficiente da água; 

• Medidas e procedimentos de emergência ambiental. 
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15. Lacunas Técnicas e de Conhecimento 

Na elaboração deste EIA não foram registadas lacunas técnicas ou de conhecimento 

significativas, susceptíveis de comprometer a avaliação ambiental do Projecto. No entanto, o facto 

de não ter sido possível a consulta dos projectos do IP8 e do adutor Pisão-Roxo, não permitiu 

uma analise mais aprofundada dos impactes cumulativos, no entanto, prevendo-se que a 

incidência dos impactes seja agravada apenas na fase de construção, esta lacuna não é 

significativa. 

Salienta-se que a leitura e interpretação do presente relatório não deve ser feita de forma isolada. 

A ser assim serão introduzidas significativas limitações na compreensão deste documento. Desta 

forma sugere-se de modo a proporcionar uma melhor compreensão de determinadas 

especificações técnicas e um mais completo enquadramento do projecto em causa - e apesar do 

presente EIA constituir uma peça totalmente independente -  que a sua apreciação se faça 

acompanhar, sempre que assim se justifique, das restantes peças técnicas que compõem o 

projecto. 

No que diz respeito ao clima, há que salientar que a análise da temperatura, humidade relativa e 

radiação solar global foi baseada nos dados disponíveis na rede SAGRA, referentes a um período 

de tempo relativamente curto, de 2001 a 2008, não permitindo uma análise com elevado grau de 

confiança.  

Refira-se ainda que face à escassez de estações hidrométricas com dados suficientes tornou-se 

necessário estimar os valores de escoamento superficial por recurso às expressões regionais 

propostas por Correia e Loureiro. Tratando-se de um método empírico de determinação do 

escoamento, possibilita a análise comparativa com os restantes parâmetros do balanço hídrico, 

sendo os resultados uma aproximação à realidade. Os resultados obtidos por este método seriam 

tanto mais precisos, quanto maior fosse a série histórica de dados. 

Quanto aos níveis piezométricos do aquífero dos Gabros de Beja, saliente-se que a escassez e 

distanciamento dos pontos de medição existentes limita a sua análise e modelação, possibilitando 

apenas um visão pontual do estado do aquífero e da circulação de água no seu interior. 

No âmbito da qualidade das águas superficiais, a inexistência de estações de monitorização 

automática na área de influência do projecto impossibilitou a elaboração de uma análise mais 

pormenorizada, uma vez que, a estação mais próxima corresponde ao Moinho da Gamitinha 

(25G/03H), localizada a jusante da confluência da Ribeira da Figueira com o Rio Sado, a cerca de 
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33 km do local em estudo. De qualquer modo, a referida estação não dispõe de dados relativos 

aos sólidos suspensos totais (SST) e hidrocarbonetos, os quais constituem os principais 

indicadores de contaminação pela actividade extractiva. 

Relativamente à qualidade da água subterrânea, as estações mais próximas do local em estudo 

(No. 509/17, 509/193, 520/15, 520/25, disponibilizadas pelo SNIRH) possuem informação escassa 

e relativa a um curto período de tempo (dados de 2000 a 2008) possibilitando apenas uma análise 

expedita da tendência nos últimos anos. 
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16. Conclusão 

Em Portugal, a exploração de rochas industriais assume maior valor de produção na região de 

Lisboa e Vale do Tejo. Ciente desta realidade, a Serrabritas – Sociedade Industrial de Britas, Lda., 

através do Projecto de Ampliação da Pedreira Monte da Serra, pretende incrementar a produção 

desta rocha na região Alentejo e, assim, dar continuidade ao crescimento e sustentabilidade da 

empresa. Pela localização do recurso em questão e pela actividade já existente, o proponente não 

contemplou nenhuma alternativa ao seu desenvolvimento.   

Atendendo às características do Projecto, é convicção da equipa técnica que executou o EIA que 

o mesmo não induzirá a impactes negativos sobre o ambiente que o possam inviabilizar ou 

comprometer o equilíbrio local ou regional. Efectivamente, a maioria dos impactes identificados 

para a fase de instalação/exploração são de pouca significância e de carácter temporário. Os 

factores de maior sensibilidade e significância ocorrem ao nível da geologia, da qualidade da 

água, dos solos e da paisagem, ainda que sejam fundamentalmente de carácter temporário e 

reversíveis.  

Para todos os descritores foram propostas medidas de minimização e/ou compensação que a 

equipa técnica considera com boa a muito boa eficácia na resolução das principais questões 

identificadas. Antevendo eventuais desvios aos resultados esperados foram propostos parâmetros 

de monitorização e de gestão ambiental a que o proponente deverá recorrer, para além de ter sido 

efectuada uma análise dos riscos associados ao Projecto. 

Do ponto de vista socio-económico importa salientar que o Projecto apresenta um balanço 

globalmente positivo. A nível regional e local verifica-se um input significativo no que respeita à 

manutenção de emprego directo e ao seu contributo para a afirmação regional da indústria 

extractiva como importante pólo dinamizador da actividade económica, com repercussões de 

âmbito nacional no sector.  

Por último, com a proposta de recuperação paisagística são também valorizadas as 

características ecológicas locais, com benefícios significativos para o equilíbrio biofísico do local e 

para supressão das afectações decorrentes da actividade ao longo dos anos. 
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