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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DO FAVACO

1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de Ampliação da Pedreira do Favaco foi
promovido pela empresa Granital – Granitos de Portugal, S.A. (adiante designada por Granital) - o
proponente, e visa dar cumprimento ao requisito imposto pela legislação em vigor, que determina
a sua sujeição a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). O mesmo foi elaborado
pela empresa TTerra – Engenharia e Ambiente, Lda.
A empresa Granital foi fundada em 1971 e iniciou a sua actividade com a transformação de
granitos numa unidade transformadora localizada em S. João da Madeira, distrito de Aveiro. Após
dois anos na transformação foi tomada a decisão de ampliar o âmbito de actuação da empresa,
com o desenvolvimento de trabalhos de extracção de granitos em terras alentejanas, em quatro
explorações localizadas no Torrão, Sabugueiro, Santa Eulália e Vimieiro.
Em 2009 a Granital, na sequência de uma parceria estabelecida através da empresa Sopir, S.A.
(sobre a qual detém parte do capital) foi integrada no Grupo E.I.P., que desenvolve a sua
actividade em Portugal e no estrangeiro no âmbito da electricidade industrial. Esta integração
visou a potenciação de novas áreas de negócio, entre outras, relacionadas com a introdução da
Alta Velocidade em Portugal.
É neste contexto que surge o presente Projecto, cuja execução permitirá a produção de
agregados industriais com utilização na construção civil e obras públicas, assim como a
sustentabilidade económica da produção ornamental que faz da Granital uma das maiores
empresas portuguesas no sector das pedras naturais.
Este situa-se nas Herdades do Pinheiro e Chacim, freguesias de Caia e S. Pedro e S. Vicente e
Ventosa, concelho de Elvas, distrito de Portalegre. Consiste na ampliação da área de pedreira de
5 ha para 24,99 ha, para posterior licenciamento, estando o Projecto pronto para execução.
A entidade competente para o seu licenciamento é a Direcção Regional de Economia do Alentejo
(DREA), em observância à 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.
A entidade competente para a sua avaliação é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo (CCDRA), que intervirá no processo como Autoridade de AIA.
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL
O EIA do Projecto de Ampliação da Pedreira do Favaco 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 8 de Novembro), que estabelece o
regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental e determina a sujeição a procedimento de AIA
de todas as pedreiras a céu aberto incluídas em áreas sensíveis (alínea a) do nº 2 do anexo II).
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 as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 340/2007, 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 do Favaco foi efectuado nos meses de Maio de 2009
a Julho de 2010. O presente Relatório Síntese é da responsabilidade da empresa TTerra –
Engenharia e Ambiente, Lda., sob a direcção da Eng.ª Maria João Figueiredo.
Na sua elaboração contou-se com a colaboração do Eng.º António Ribeiro, responsável técnico da
Pedreira do Favaco.
A equipa técnica responsável pelo EIA é constituída por colaboradores internos da TTerra, Lda.,
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
Figueiredo

Pós-graduações em Higiene e Segurança
no Trabalho, Eng. Sanitária e Gestão
Eng.ª dos Recursos Hídricos

- Coordenação do EIA e Controlo de Qualidade;
- Descritores Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar e
Resíduos;
- Análise de riscos ambientais;
- Gestão Ambiental e Plano de Monitorização;
- Revisão do EIA.

Helena Abelha

Arquitecta Paisagista

- Coordenação técnica;
- Descritores Solos, Uso Actual do Solo, Paisagem,
Ordenamento do Território e Ecologia;
- Elaboração do Relatório Síntese do EIA.

Maria Antónia
Figueiredo

Pós-graduações em Hidraúlica e
Recursos Hídricos e em Engª. Sanitária
Eng.ª dos Recursos Hídricos

Paulo Ribeiro

Mestrando em Ciência e Sistemas de
Informação Geográfica
Lic. Ciências do Ambiente

- Descritores Clima e Recursos Hídricos;
- Gestão Ambiental e Plano de Monitorização.

- Descritor Geologia e Sócio-economia;
- Elaboração do Resumo Não Técnico.

As componentes Arqueologia, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro foram realizadas por entidades
externas à TTerra, Lda. A Arqueologia foi assegurada pelo Dr. Bruno Silva e Dr. Carlos Costa, da
empresa Amphora Arqueologia, Lda. As medições da Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro foram
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realizadas pela empresa Enviro, Lda., a qual é certificada pela EIC e acreditada pelo Instituto
Português de Acreditação (IPAC) para a realização de ensaios nas áreas do Ar Ambiente e Ruído.
Salienta-se que para o desenvolvimento dos descritores Clima, Ecologia e Paisagem foi utilizada
informação de base elaborada por antigos técnicos e colaboradores da TTerra, Lda. no âmbito de
trabalhos anteriores relativos à Pedreira do Favaco, designadamente a Dr.ª Claúdia Rupio, a
Eng.ª Catarina Santos e o Arqt.º Paisagista Paulo Monteiro.
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4. ANTECEDENTES
A Pedreira do Favaco obteve a licença de exploração a 17 de Fevereiro de 1992, emitida pela
Direcção Regional da Indústria e Energia do Alentejo, com o nº 4809, para uma área de 5 ha.
Após esgotamento da área licenciada e com base na estratégia de desenvolvimento da Granital,
foi pensada a ampliação da área de pedreira para 19,5 ha. Na sequência, em 2001 foi elaborada a
Proposta de Definição de Âmbito do Projecto de Ampliação da Pedreira do Favaco, entregue na
extinta Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território de Alentejo. Nesse mesmo
ano foi emitido o parecer da Comissão de Avaliação, no qual foram identificados os principais
aspectos ambientais a considerar aquando da elaboração do EIA do Projecto, que se veio a iniciar
em Outubro de 2003.
Em Agosto de 2004 foi finalizado o EIA do Projecto de Ampliação da Pedreira do Favaco e
iniciado o processo de AIA, com o nº 88 da CCDRA. A 21 de Dezembro desse ano foram
solicitados pela Comissão de Avaliação elementos adicionais ao EIA, ao abrigo do nº 4, do art.º
13º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio. Por motivos alheios à equipa responsável pela
elaboração do EIA, não foi possível proceder aos esclarecimentos necessários, pelo que o
processo foi encerrado.
Em Abril de 2009, a Granital decidiu retomar o Projecto mas com alterações, sendo a mais
significativa o acréscimo da área de pedreira de 19,5 ha para 24,99 ha. É sobre esse novo
Projecto que incide o presente EIA.
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5. METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA
Sendo o EIA o melhor instrumento para identificar, caracterizar e avaliar o conjunto de ocorrências
susceptíveis de provocarem desequilíbrios benéficos ou adversos no ambiente resultantes da
implementação de um dado projecto e, neste caso particular, do desenvolvimento do Projecto de
Ampliação da Pedreira do Favaco, foi utilizada a metodologia mais adequada e aceite nos meios
nacionais e internacionais, consistente em:
•

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 na área afecta ao
Projecto e sua envolvente. Os descritores ambientais englobados nesta caracterização
têm diferentes aprofundamentos de análise tendo em atenção a especificidade do Projecto
– foi dispensada 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 (INAG; ARH; 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; Ecologia;
Ordenamento do Território; Uso do Solo; Paisagem; Sócio-economia; Resíduos; Recursos
Hídricos e Qualidade da Água; Património Arqueológico; Qualidade do Ar; 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
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aceitáveis de qualidade ambiental. Os impactes que se prevejam positivos são igualmente
objecto de análise de forma a promover e expandir a sua magnitude;
•

Proposta de acções de acompanhamento e de monitorização da qualidade ambiental
do local, bem como da efectivação das respectivas medidas minimizadoras;

•

Identificação de lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboração do
presente estudo;

•

Compilação e elaboração, objectiva e sintética, da informação anteriormente explicitada
sob a forma de um Relatório Síntese (RS), que será acompanhado do Resumo Não
Técnico (RNT), peça obrigatória do EIA.

A apresentação da informação obtida observou as normas técnicas constantes do anexo II da
Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, e demais legislação aplicável. Assim, o presente RS estruturase 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 sua conformidade com os instrumentos de gestão territorial
existentes e em vigor;

•

Capítulo 7 – Localização do Projecto: contexto nacional, regional e local;

•

Capítulo 8 – Descrição do Projecto: descrição das principais características do Projecto e
alternativas, infra-estruturas, equipamentos e procedimentos associados, e projectos
complementares;
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•

Capítulo 9 – Caracterização da Situação de Referência: descrição do estado actual do
ambiente na zona de implementação do Projecto;

•

Capítulo 10 – Evolução previsível do estado do ambiente na ausência do Projecto;

•

Capítulo 11 – Identificação, Avaliação dos Impacte Ambientais e Medidas de Minimização:
descrição, análise e classificação dos impactes ambientais identificados e metodologia de
avaliação. 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 (PARP);

•

Capítulo 12 – Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental: apresentação das acções
previstas de acompanhamento, verificação e manutenção da qualidade ambiental e de
aplicabilidade e eficácia das medidas de minimização;

•

Capítulo 13 – Lacunas técnicas e de Conhecimento: identificação de constrangimentos
técnicos ou de conhecimento, ocorridos durante a elaboração do EIA;

•

Capítulo 14 – Conclusões: principais conclusões do EIA, evidenciando as questões
controversas ou particulares do Projecto, se relevantes;

•

Bibliografia;

•

Anexos.

O RNT, por sua vez, observou o disposto no anexo III da portaria e foi estruturado segundo os
Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos, publicados no
portal da Agência Portuguesa do Ambiente, ex-Instituto do Ambiente.
Este documento sumariza e traduz em linguagem não técnica o conteúdo do RS, tornando-o
acessível a um grupo mais alargado de interessados. Constitui um documento próprio e é
disponibilizado nos formatos exigidos, designadamente em papel e em suporte informático selado.

8

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DO FAVACO

6. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO

6.1.

DESCRIÇÃO DOS OBJECTIVOS E DA NECESSIDADE DO PROJECTO

A indústria das rochas ornamentais assume elevada importância a nível nacional, uma vez que
Portugal é um dos maiores produtores mundiais deste tipo de rocha. Neste contexto, o Alentejo
participa com uma percentagem muito significativa do volume e valor global das rochas
ornamentais produzidas no país (39% e 61% respectivamente, segundo dados do Instituto
Geológico Mineiro – IGM).
Na indústria nacional da pedra natural, o aumento da competitividade está directamente associada
aos níveis de produtividade, qualidade e disponibilidade do recurso e seu enquadramento
geológico-mineiro. Segundo o IGM, no mercado das rochas ornamentais, o lugar ocupado pelos
granitos e rochas similares apresenta um crescimento motivado por factores que se prendem com
o aparecimento de variedades provenientes de outros países e com a descida de preços por
iniciativa da concorrência.
Neste âmbito, o distrito de Portalegre apresenta valores muito significativos que permitem o seu
reconhecimento como principal centro de produção nacional de granito ornamental, uma vez que
se inclui geologicamente numa das principais fontes desta rocha, o Maciço Granítico de Santa
Eulália (MGSE). Deste maciço são extraídos vários tipos de granito ornamental, comercialmente
designados por “Rosa Arronches”, “Rosa Monforte”, “Rosa Santa Eulália”, “Vermelho Barbacena”,
“Cinzento Santa Eulália” e “Favaco”.
A Pedreira do Favaco, pela sua inclusão no MGSE, dá o seu contributo na afirmação regional da
indústria extractiva como um importante pólo dinamizador da actividade económica, com
repercussões de âmbito nacional no sector, objectivando a exploração da variedade “Favaco”.
Esta variedade, pela sua natureza quartzodiorítica de tonalidade cinzenta escura, encontra-se
limitada à zona da Barragem do Caia, no extremo oriental do maciço, justificando, por isso,
ampliação da Pedreira. A reforçar este facto, acrescenta-se que esta é a única zona do complexo
anelar de Santa Eulália onde aflora este tipo de rocha (diorito/gabros) em condições que
viabilizem a sua extracção, pois ocorre em zonas muito confinadas e com fracturação intensa.
Paralelamente, estudos recentes desenvolvidos pela Granital permitiram aferir a existência de
rocha com potencialidades para a produção de agregados industriais, com significativa utilização
no sector da construção civil e obras públicas.
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Assim, são objectivos do Projecto:
•

Assegurar a produção de rochas ornamentais por mais 115 anos, sabendo que no local
existem importantes reservas de granito com excelente aptidão ornamental e com o
potencial suficiente para garantir a continuidade do negócio, a manutenção dos postos de
trabalho existentes e, consequentemente, do rendimento dos seus trabalhadores;

•

Potenciar a produção de agregados industriais e a afirmação da Granital e do Grupo E.I.P.
no sector da construção civil;

•

Desenvolver a actividade extractiva em conformidade com todos os requisitos legalmente
exigidos e promover, desde logo, a adopção de medidas de gestão ambiental susceptíveis
de minimizarem a ocorrência de impactes com efeitos prejudicais para a região;

•

Garantir a recuperação da área afecta à exploração durante e findos os trabalhos,
mediante a implementação de uma solução compatível com a envolvente.

CONFORMIDADE DO P ROJECTO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL

6.2.

EM VIGOR

Na área afecta ao Projecto encontram-se em vigor os seguintes instrumentos de gestão territorial:
•

Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana (PBH Guadiana) - Decreto Regulamentar nº
16/2001, de 5 de Dezembro;

•

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo (PROF Alto Alentejo) – Decreto
Regulamentar nº 37/2007, de 3 de Abril;

•

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000) - Resolução do Conselho de Ministros
nº 115-A/2008, de 21 de Julho;

•

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo) – aprovado em
Conselho de Ministros, a 16 de Julho de 2010;

•

Plano Director Municipal (PDM) de Elvas - Deliberação nº 279/2010, de 2 de Fevereiro.

O PBH do Guadiana procura obedecer aos princípios orientadores da política portuguesa de
ambiente consignada no Plano Nacional da Política do Ambiente, dando resposta a quatro

10

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DO FAVACO

objectivos prioritários, designadamente, a gestão sustentável dos recursos naturais, a protecção e
valorização ambiental do território, a conservação da natureza e protecção da biodiversidade e da
paisagem, e a 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 conflito entre os seus objectivos e os objectivos deste PBH.
Atendendo à abrangência do PROF Alto Alentejo e o disposto no respectivo regulamento,
entende-se não existir também nenhum conflito entre o Projecto e este instrumento sectorial. Esta
convicção é reforçada pela garantia de que a intervenção proposta não agravará a estabilidade
e/ou o equilíbrio ecológico do sistema biofísico, antes pelo contrário, procurará salvaguardar os
aspectos ambientais e paisagísticos, restituindo ao local um uso compatível com as suas
características durante e após o término da exploração.
O PSRN inclui a área do Projecto no Sítio PTCON0030 – Caia, com elevada importância para a
conservação da biodiversidade, pelo que se entende existir prováveis incompatibilidades entre os
objectivos de conservação da natureza e a actividade desenvolvida. A sua inclusão nesta área
sensível, ao abrigo da alínea b) do nº 2 do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio (com posteriores
alterações), e segundo o art. 9º do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril (com a redacção actual
conferida pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro), determina a evidente necessidade de
proceder à averiguação da existência de impactes negativos para o Sítio.
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.
O PDM de Elvas, enquanto instrumento de carácter municipal, estabelece a estratégia de
desenvolvimento desejável para o território concelhio, determinando um modelo de organização
coadunante com as características económicas, sociais e biofísicas existentes. Nesta perspectiva,
com base na classificação e quantificação do solo, determina que a área do Projecto está afecta à
actividade agrícola, à actividade extractiva e à estrutura ecológica municipal. A mesma área é
condicionada à Reserva Ecológica Nacional (REN), aos recursos florestais e à conservação da
natureza. Numa análise preliminar às disposições regulamentares do PDM não se identificam
incompatibilidades susceptíveis de inviabilizarem o desenvolvimento do Projecto.

11

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DO FAVACO

7. LOCALIZAÇÃO
O Projecto de Ampliação da Pedreira do Favaco abrange a Herdades do Pinheiro (prédio rústico
nº 4, Secção A, do registo predial de Elvas), na freguesia de Caia e S. Pedro, e a Herdade do
Chacim (prédio rústico nº 5, Secção T, do registo predial de Elvas), na freguesia de S. Vicente e
Ventosa, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre. A propriedade da Granital possui uma área
total de 238,73 ha, dos quais 120,65 ha são referentes à Herdade do Pinheiro e 118,08 ha são
referentes à Herdade do Chacim.
Insere-se em Portugal Continental (NUT I), na Região Alentejo (NUT II) e na Sub-região Alto
Alentejo (NUT III).
Integra-se numa área sensível ao abrigo da alínea b) do nº 2 do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de
Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, que
engloba, entre outras, Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de
Protecção Especial, nos termos do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, com a redacção actual
conferida pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro. Esta corresponde ao Sítio
PTCON0030 – Caia, classificado através da Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28
de Agosto.
Encontra-se a cerca de 1 km da Albufeira do Caia, a 20 km do nó de Elvas-Norte da Auto-estrada
e próximo da linha ferroviária do Leste.
O acesso à Pedreira é efectuado ao km 188 da Estrada Nacional (EN) 243, entre Santa Eulália e
Campo Maior.
Nos Desenhos 01, 02 e 03 (Anexo I) é apresentado o enquadramento territorial da área do
Projecto.
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8. DESCRIÇÃO DO PROJECTO E ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

8.1.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

O Projecto de Ampliação da Pedreira do Favaco tem por objectivo a exploração de diorito
ornamental (comercialmente designados por “Cinzento Favaco” ou por “Favaco”) e de diorito
industrial.
O material explorado para fins ornamentais é um granito de tonalidade cinzenta escura, com
granulado fino a médio, horneblêndico e biotítico, com a composição química média e as
propriedades físico-químicas constantes do Quadro 2 e Quadro 3.
QUADRO 2: COMPOSIÇÃO MINEROLÓGICA MÉDIA DO GRANITO “CINZENTO FAVACO”.
MINERAL (%)

AMOSTRA 1

AMOSTRA 2

Quartzo
Plagioclase
Biotite
Anfíbola
Piroxena
Outros: Fel – K + esf + apat + zirc + epíd + rut + pren + opac

4,7
54,6
19,4
16,4
0,3
4,6

6,6
53,7
19,4
15,1
0,4
4,7
(Fonte: Granital, 2010)

QUADRO 3: COMPOSIÇÃO QUÍMICA MÉDIA DO GRANITO “CINZENTO FAVACO”.
ANÁLISE QUÍMICA (%)

AMOSTRA 1

AMOSTRA 2

SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3 (total)
MnO
Mg
CaO
K2O
Na2O
P2O5
H2O+

53,46
1,96
16,97
7,58
0,13
5,82
7,97
1,54
3,94
0,22
0,59

52,15
0,78
21,03
5,16
0,09
4,65
9,23
1,45
3,24
0,16
2,49
(Fonte: Granital, 2010)

No Quadro 4 apresentam-se as características físico-mecânicas médias do material.
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QUADRO 4: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS MÉDIAS DO GRANITO “CINZENTO FAVACO”.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS

VALOR

Resistência mecânica à compressão
Idem após gelificação
Resistência à flexão
Massa volúmica aparente
Absorção de Água PTN
Porosidade aberta
Coef. Dilatação Linear térmica
Resistência ao desgaste
Resistência ao choque: altura mínima da queda

1260 Kg/cm
2
960 Kg/cm
2
163 Kg/cm
2
2 850 Kg/cm
0,2 %
0,6 %
-6
6,7 x 10 /ºC
0,5 mm
70 cm

2

(Fonte: http://rop.ineti.pt/rop/FormProduto.php)

8.1.1. Projecto de exploração de rocha ornamental
A exploração de rocha ornamental na Pedreira do Favaco iniciou-se com lavra a céu aberto, em
flanco de encosta, por degraus direitos com altura média de 8 m e uma distância mínima de 1 m
entre eles de modo a garantir um ângulo de talude de segurança mínimo de aproximadamente
70º.
Na configuração actual, desenvolve-se numa área de 57 076,00 m2, com duas frentes de trabalho
separadas pelo maciço rochoso, que futuramente serão unidas (Fotografia 1 e Fotografia 2).

FOTOGRAFIA 1: PANORAMA DA FRENTE DE TRABALHO 1.
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FOTOGRAFIA 2: PANORAMA DA FRENTE DE TRABALHO 2.

Com a implementação do Projecto, a área de exploração será ampliada em 26 524,00 m2,
passando a totalizar 83 600,00 m2 (8,36 ha). Este acréscimo de área fundamenta-se no estudo
das reservas efectuado pela Granital que permitiu aferir a existência de 4 637 472,16 m3 de
reservas brutas e 346 551,58 m3 de reservas comerciais, a que está associado um Índice de
Recuperação Médio de 7,47%.
A produção média anual é estimada em 3 000 m3 para blocos de 1ª e 2ª qualidade,
aproximadamente 8 700 ton./ano. Com base na totalidade das reservas exploráveis e na produção
anual média prevista, o horizonte temporal do Projecto é calculado em cerca de 115 anos,
distribuídos da seguinte forma:
QUADRO 5: VOLUMES E HORIZONTE TEMPORAL ESTIMADOS POR PISO PARA A PRODUÇÃO DE ROCHA ORNAMENTAL.
PISO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COTAS

222-205
205-197
197-189
189-181
181-173
173-165
165-157
157-149
149-141
141-133
Total

3

ALTURA DOS DEGRAUS (M)

RESERVAS (M )

ANOS

17
8
8
8
8
8
8
8
8
8
89

970 297,44
412 729,44
408 994,48
452 636,00
442 498,32
424 770,40
407 211,36
389 469,04
372 441,92
356 423,76
4 637 472,16

20,12
9,17
9,79
12,02
11,83
11,41
10,98
10,51
10,06
9,63
≈ 115
(Fonte: Granital, 2010)
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A lavra será, assim, desenvolvida em 10 pisos, desde a cota 222 até à cota 133, por bancadas
com 8 m de altura média, com 8 ou 9,6 m de comprimento e com largura variável, através das
seguintes operações unitárias:
1. Preparação:
-

Preparação e traçagem das frentes de desmonte com a desobstrução e limpeza da
bancada a explorar, através do destapamento ou decapagem de materiais finos
existentes à superfície, com posterior encaminhamento para o aterro de terras;

2. Desmonte:
-

Isolamento das bancadas com o auxílio de tecnologia de corte com cabo
diamantado para a execução dos cortes laterais, e de perfurações de levante e de
prumo para a execução dos cortes horizontais e verticais, respectivamente (Figura
1). Nas perfurações horizontais é utilizado um sistema de perfuração hidráulica,
enquanto que nas perfurações verticais é utilizado o meio pneumático;

-

Carregamento das perfurações com explosivos suaves e disparos simultâneos com
cordão detonante e pólvora para a libertação das bancadas, de acordo com o
diagrama de fogo determinado (Quadro 6);

-

Separação das bancadas em forma de talhadas com largura variável entre 1,5 e 3
m, através de furos enraiados atacados com pólvora, em perfurações previamente
efectuadas;

3. Acabamento do material:
-

Esquadrejamento final dos blocos na frente da pedreira através de perfurações
pneumáticas e hidráulicas, dotadas de limpeza de furo com via húmida, para a
introdução de cunhas metálicas nos furos com vista à obtenção de “custaneiros”
utilizados na produção de cubos e/ou lancis;

4. Remoção e transporte, com:
-

Carregamento do material desmontado e fraccionado, com recurso a meio
mecânico (pá carregadora) e encaminhamento para o parque de blocos para
transformação ou para expedição e exportação;
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-

Carregamento do estéril da frente de desmonte para a escombreira por meio
mecânico.

(Fonte: Granital, 2010)
FIGURA 1: ESQUEMA DO DESMONTE ADOPTADO.

QUADRO 6: DIAGRAMA DE FOGO-TIPO.
DIAGRAMA DE FOGO-TIPO

1

PERFURAÇÃO VERTICAL

Espaçamento entre centros de furo
Altura da bancada
Comprimento dos furos
Diâmetro dos furos
Explosivos utilizados
Espaçamento entre furos carregados com pólvora
Atacamento
Nº de furos carregados com cordão detonante 12 g/m
Nº de furos carregados com pólvora
Quantidade de pólvora em cada furo
Nº de metros de cordão detonante 12 g/m

25 cm
8,00 m
7,80 m
32 mm
Cordão detonante 12 g/m
1,00 m
1,70
36
8
600 g
306 m

PERFURAÇÃO HORIZONTAL

Espaçamento entre centros de furo
Altura da bancada
Comprimento dos furos
Diâmetro dos furos
Explosivos utilizados
Espaçamento entre furos carregados com pólvora
1

25 cm
8,00 m
7,80 m
32 mm
Cordão detonante 12 g/m
1,00 m

Foi adoptado um diagrama de fogo-tipo utilizado na abertura de canais mais frequentes uma vez que a quantidade de
explosivos e pólvoras é condicionada pela largura e altura das bancadas.
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DIAGRAMA DE FOGO-TIPO

1

Atacamento
Nº de furos carregados com cordão detonante 12 g/m
Nº de furos carregados com pólvora
Quantidade de pólvora em cada furo
Nº de metros de cordão detonante 12 g/m

1,00 m
40
9
900 g
320
(Fonte: Granital, 2010)

A carga específica de cordão detonante e de pólvora por m3 de rocha in-situ é de 13,04 g de
pentraltite/m3 e de 22,39 g/m3, respectivamente.
8.1.1.1. Aterros

A deposição do material estéril será efectuada nas três escombreiras existentes (Fotografia 3),
localizadas dentro da área licenciada, pelo que não carecem de Projecto de Aterro.
Com o avanço da lavra e com o desenvolvimento do projecto de exploração de rocha industrial, a
área e volumetria destas escombreiras tenderá a diminuir. Na fase final da Pedreira existirão
apenas dois aterros, que serão suprimidos com a recuperação paisagística da área
intervencionada.

FOTOGRAFIA 3: VISTA ACTUAL PARA UMA DAS ESCOMBREIRAS.

18

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DO FAVACO

8.1.2. Projecto de exploração de rocha industrial
A exploração de rocha industrial na Pedreira do Favaco é desenvolvida a Este da área total da
pedreira, numa zona depressionária correspondente a uma antiga zona de pesquisa de rocha
ornamental. Presentemente desenvolve-se numa área de 1 519,00 m2, que com a implementação
do Projecto será ampliada em 40 303,00 m2, passando a totalizar 41 822,00 m2 (4,18 ha).
Com base no estudo das reservas efectuado pela Granital, suportado no conhecimento da
geologia local e regional, em dados geoestatísticos (blocometrias) e na observação in-situ, foi
determinada a existência de 1 474 920,00 m3 de reservas brutas e 1 253 682,00 m3 de reservas
comerciais, com um Índice de Recuperação Médio de 85%. A totalidade das reservas úteis é,
assim, estimada em cerca de 3 510 310 ton. de diorito industrial para desmonte no local.
A produção média anual é estimada em 100 000,00 m3, à qual acresce outros 100 000,00 m3 de
material estéril e das escombreiras do desmonte da rocha ornamental. Com base nesta produção,
o horizonte temporal previsto para a produção de rocha industrial é de aproximadamente 35 anos,
distribuídos da seguinte forma:
QUADRO 7: VOLUMES E HORIZONTE TEMPORAL ESTIMADOS POR PISO PARA A PRODUÇÃO DE ROCHA INDUSTRIAL.
PISO

1
2
3
4
5
6

COTAS

3

ALTURA (M)

RESERVAS TOTAIS (M )

ANOS

10
10
10
10
10
10
60

418 220,00
338 700,00
267 100,00
203 400,00
147 700,00
99 800,00
1 474 920,00

9,95
8,06
6,36
4,84
3,51
2,38
≈ 35

> 205
205-195
195-185
185-175
175-165
165-155
155-145
Total

(Fonte: Granital, 2010)

Em observância ao Quadro 7, a lavra será desenvolvida em profundidade com 6 pisos, desde a
cota 205 até à cota 145, por degraus direitos com 10 m de altura por 10 m de largura, com
inclinação igual ou inferior a 75º para assegurar a estabilidade da escavação. Será desenvolvida
através das seguintes operações unitárias:
1.

Trabalhos preparatórios:
-

Traçagem gradual de acessos e rampas na área de exploração;
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-

Desmatação dos terrenos virgens e remoção das terras que cobrem o recurso
mineral através de meios mecânicos (escavadoras giratórias e/ou frontais, e
dumpers), com posterior encaminhamento para o aterro de terras existente (comum
à pedreira ornamental);

2. Desmonte:
-

Fragmentação localizada da rocha através do recurso a uma perfuradora (wagondrill), para a colocação de explosivos de acordo com três diagramas de fogo,
definidos consoante a especificidade da situação (desmonte normal nas bancadas
de 10 m ou desmonte final para a definição de taludes e pisos finais) - Quadro 8;

-

Colocação de explosivos no interior dos furos (do tipo gelatinoso e/ou emulsão) e
detonação para o desmonte da rocha, no máximo com 2 pegas de fogo por
semana. Na fase final do desmonte das bancadas, quando estas se aproximarem
da configuração final, é, ainda, utilizado o pré-corte ou desmonte mecânico através
de martelo demolidor hidráulico para a obtenção da modelação preconizada.

3. Carga:
-

Carregamento do material desmontado por meios mecânicos (dumpers e pás
carregadoras frontais);

4. Transporte:
-

Transporte do material da frente do desmonte até à instalação de britagem e dos
estéreis (terras) para o local de aterro temporário;

5. Tratamento:
-

Fragmentação

e

classificação

granulométrica

do

diorito,

com

posterior

armazenamento em silos ou pilhas.
6. Expedição:
-

Carregamento do material vendável em camiões para expedição, que são pesados
à saída na báscula existente.
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QUADRO 8: CARACTERÍSTICAS DOS DIAGRAMAS DE FOGO.
2

CARACTERÍSTICAS

SÍMBOLO

10 M

FINAL

Altura da bancada (m)
Diâmetro do furo (mm)
Afastamento à face livre (m)
Espaçamento entre furos (m)
Subfuração (m)
Inclinação do furo (graus com a vertical)
Comprimento do furo (m)
Carga de fundo (kg/furo)
Carga de coluna (kg/furo)
Tamponamento do furo (m)

H
Φ
A
E
S
α
C
Cf
Cc
T

10,0
76,0
2,5
2,5
0,5
15
10,5
3,8
27,0
2,0

10,0
76,0
2,5
1
1,5
0,5
15
10,5
3,8
27,0
2,0

Escorvamento

-

Eléctrico com
retardos

Eléctrico com
retardos

Consumo específico de explosivo (g. expl/ton rocha)

-

197

99
(Fonte: Granital, 2010)

8.1.2.1. Instalação de britagem

Conforme já referido, o material desmontado será encaminhado para fragmentação e classificação
granulométrica numa instalação de britagem móvel localizada na zona Sul da Pedreira (Fotografia
4), cuja composição é apresentada no Quadro 9.

(Fonte: Granital, 2010)
FOTOGRAFIA 4: INSTALAÇÃO DE BRITAGEM EXISTENTE NA PEDREIRA.

2

Espaçamento de furos, carregados alternadamente.
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QUADRO 9: COMPOSIÇÃO DA INSTALAÇÃO DE BRITAGEM.
EQUIPAMENTO

UNIDADES

FUNÇÃO

Torva e alimentador
Britador de maxilas
Moinho cónico
Crivos
Correias transportadoras

1
1
1
2
8

Alimentar a britadeira
Fragmentar a rocha (fragmentação primária)
Refragmentar o diorito (fragmentação secundária)
Classificar por granulometrias
Transportar o material
(Fonte: Granital, 2010)

Os agregados produzidos nesta instalação são do tipo Pó-de-pedra, Brita 1, Brita 2, Brita 3,
Balastro, Enrocamento, Tout-venant 1ª e Tout-venant 2ª.

8.1.3. Instalações auxiliares e anexos da exploração
Para além da central de britagem, a Pedreira do Favaco comporta as seguintes instalações e
anexos:
•

Escritório;

•

Instalações sociais compostas por um refeitório, balneários e instalações sanitárias;

•

Oficina e armazém de consumíveis (Fotografia 5 e Fotografia 6);

•

Contentor utilizado para o armazenamento de utensílios e ferramentas utilizadas
diariamente nos trabalhos;

•

Oficina de rústicos onde é feita a serração do material extraído na pedreira ornamental
(Fotografia 7);

•

Fábrica de cubos (Fotografia 8);

•

Casa do posto de transformação;

•

Casa dos compressores.
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FOTOGRAFIA 5: OFICINA E ARMAZÉM DE COMBUSTÍVEIS.

FOTOGRAFIA 6: OFICINA E ARMAZÉM DE COMBUSTÍVEIS – VISTA INTERIOR.
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FOTOGRAFIA 7: OFICINA DE RÚSTICOS – VISTA INTERIOR.

FOTOGRAFIA 8: FÁBRICA DE CUBOS.

Com o desenvolvimento do Projecto, está prevista a construção de uma nova unidade fabril de
rústicos a Oeste, junto à entrada da Pedreira, que ocupará uma área de 2 800,00 m2.
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8.1.4. Equipamentos
Nos trabalhos de extracção e transporte da rocha ornamental será utilizado o conjunto de
equipamentos apresentado no Quadro 10, propriedade da Granital.
QUADRO 10: EQUIPAMENTOS AFECTOS À EXPLORAÇÃO DE ROCHA ORNAMENTAL.
TIPOLOGIA

Nº DE UNIDADES

Pás carregadoras frontais
Escavadoras
Perfuradoras pneumáticas
Máquinas de fio diamantado
Dumpers
Perfuradoras hidráulicas
Compressores diesel
Martelos pneumáticos
Compressores eléctricos
Máquinas de monofio

2
2
3
6
1
2
2
4
2
4
(Fonte: Granital, 2010)

Nos trabalhos de exploração da rocha industrial, por sua vez, será utilizado o conjunto de
equipamentos constante no Quadro 11, propriedade da empresa Sopir, S.A.
QUADRO 11: EQUIPAMENTOS AFECTOS À EXPLORAÇÃO DE ROCHA INDUSTRIAL.
TIPOLOGIA

Nº DE UNIDADES

Pás carregadoras frontais
Escavadoras giratórias
Dumpers
Perfuradoras (Wagon-drill)
Martelo hidráulico
Central de britagem

1
1
1
Alugada
1
1
(Fonte: Granital, 2010)

Para além dos equipamentos enumerados nos quadros anteriores, a Pedreira dispõe de um
conjunto diversificados de ferramentas mecânicas e manuais, que são utilizadas em operações e
momentos específicos. No parque de blocos há, ainda, a registar a instalação de um pórtico de 25
ton.
Durante a vida útil do Projecto, alguns equipamentos serão substituídos à medida que se tornarem
obsoletos, a fim de optimizar as condições de trabalho. Os equipamentos removidos serão
vendidos como sucata.
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8.1.5. Sistema de abastecimento de água
A Pedreira do Favaco não possui ligação à rede pública de abastecimento. Como tal, a água
utilizada no escritório e restantes instalações de apoio é proveniente de um furo licenciado com
cerca de 100 m de profundidade. O armazenamento da água é efectuado num reservatório aéreo
com capacidade para 5 000 litros.
No desenvolvimento dos trabalhos é utilizada água pluvial captada na frente da exploração e
bombada para uma frente inactiva, onde é armazenada para utilização na laboração dos martelos
perfuradores e no corte com cabo diamantado. O volume armazenado é de aproximadamente 20
000 m3, com um caudal afluente de aproximadamente 25 m3/dia. O circuito funciona de modo
fechado para assegurar a reutilização da água.

8.1.6. Sistema de drenagem e esgotos
As águas pluviais e a água utilizada na exploração são canalizadas para uma charca licenciada,
através de uma mangueira de 2,5” ou 6” ligada a bombas eléctricas de 6,5 CV e/ou 30 CV
instaladas na frente de trabalho, onde são decantadas e reutilizadas. Esta charca serve
unicamente para a decantação de lamas e para o armazenamento de água que será utilizada nos
períodos de maior carência hídrica.
As águas residuais domésticas provenientes das instalações de apoio são armazenadas numa
fossa séptica licenciada constituída por um decantador primário/digestor de lamas e dois
compartimentos protegidos por deflectores na admissão e descarga. Esta comporta ainda uma
trincheira filtrante biológica. Está dimensionada para uma capitação específica de 150 L/hab/dia e
para 60 g de CBO5/dia, para o máximo de 10 habitantes.
No Quadro 12 são apresentadas as principais características do sistema de tratamento.
QUADRO 12: CARACTERÍSTICA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS.
CARACTERÍSTICAS

Retenção hidráulica

3 horas (caudal de ponta)

Período de digestão/acumulação de lamas

90 dias

Volumes
Dimensões

Decantação

0,8 m

3

Digestão de lamas

2,0 m

3

Volume Total

2,8 m

3

Diâmetro

1 900 mm

Altura total

3 150 mm
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CARACTERÍSTICAS

Eficiência

Cota de admissão

- 1,0 m

Diâmetro de ligação

110 mm

Sólidos suspensos totais

60%

Carência biológica de oxigénio (CBO5)

50% (fossa séptica e trincheira de infiltração
biológica)
(Fonte: Granital, 2010)

8.1.7. Sistema de abastecimento de energia eléctrica
O abastecimento de energia eléctrica à exploração é efectuado através de um posto de
transformação com 400 Kw, em alvenaria, que assegurará o funcionamento das instalações e dos
equipamentos.

8.1.8. Sistema de circulação e transporte
O sistema e circuito de transporte é de tipo cíclico, com as máquinas a realizarem, normalmente
em simultâneo, as operações de carga e transporte até à serração de granitos e/ou à oficina de
rústicos, bem como à instalação de britagem.
A circulação interna efectua-se por caminhos de terra batida. A única zona pavimentada
corresponde ao caminho principal de entrada na exploração e à zona de parqueamento junto ao
escritório e instalações de apoio.
Os acessos à corta de diorito ornamental localizam-se a Sudoeste, enquanto que os acessos à
corta de diorito industrial estão situados a Norte da área da pedreira. Outros acessos que venham
a ser necessários à frente de desmonte serão determinados em função do avanço da lavra e das
condições locais existentes. Estes serão construídos nos patamares entre bancadas mas sempre
com ligação às rampas principais, e com a largura mínima de cinco metros e a inclinação máxima
de 10º.

8.1.9. Sistema de abastecimento de combustível
O abastecimento de combustível aos equipamentos é efectuado a partir de tambores metálicos de
200 litros, acondicionados na oficina. O mesmo método é utilizado com o lubrificante das
máquinas.
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8.1.10.

Recursos humanos

No funcionamento actual da Pedreira do Favaco, incidente essencialmente na exploração da
rocha ornamental, estão envolvidos 12 trabalhadores. Com o desenvolvimento do Projecto, serão
afectos à Pedreira do Favaco 35 trabalhadores, 9 dos quais pertencentes à Sopir, S.A. e que irão
trabalhar na exploração da rocha industrial. Os restantes trabalhadores são funcionários da
Granital. No Quadro 13 são apresentadas as categorias profissionais dos trabalhadores
envolvidos.
QUADRO 13: TRABALHADORES AFECTOS À PEDREIRA.
CATEGORIA PROFISSIONAL

Nº TRABALHADORES

EXPLORAÇÃO DE ROCHA INDUSTRIAL

Dirigentes
Técnicos
Administrativos
Encarregado de pedreira
Condutores V. I. Pesados
Operários da central de britagem
EXPLORAÇÃO DE ROCHA ORNAMENTAL

3

Dirigentes
Mecânicos
Administrativos
Cortadores de fábrica
Encarregados de pedreira e fábrica
Condutores V. I. Pesados
Operários de pedreira
TOTAL

1
1
1
1
4
1
1
3
2
6
2
4
8
35
(Fonte: Granital, 2010)

O horário de funcionamento é de 40 horas semanais, com a seguinte distribuição:
•

Pessoal afecto à exploração: laboração num só turno, das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00
às 17:00 horas;

•

8.2.

Pessoal administrativo: das 9:00 às 13:00 horas e das 14:00 horas às 18:00 horas.

RELAÇÃO DE ÁREAS DO PROJECTO

Face à configuração actual da Pedreira e ao zonamento previsto no Projecto, as áreas
consideradas para efeitos de licenciamento são apresentadas no Quadro 14.
3

Inclui os trabalhadores da oficina e da fábrica de rústicos.
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QUADRO 14: RELAÇÃO DE ÁREA AFECTAS AO PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA EDREIRA DO FAVACO.
2

ZONAS

ÁREA (M )

% DA ÁREA DO PROJECTO

Corta actual para rocha ornamental
Corta actual para rocha industrial
Área a explorar para rocha ornamental
Área a explorar para rocha industrial
Parque de blocos
Transformação primária de blocos
Instalação de britagem
Parque de britas (agregados)
Báscula
Instalações de apoio (escritório)
Oficina
Pavilhões da fábrica de rústicos
Fábrica de cubos
Áreas não definidas

57 076,00
1 519,00
26 524,00
40 303,00
44 390,00
27 170,00

200,00
1 220,00
7 040,00
5 430,00
3 250,00
18 458,00

22,84
0,61
10,61
16,13
17,76
10,87
6,93
0,00
0,08
0,49
2,82
2,17
1,30
7,39

ÁREA TOTAL DA PEDREIRA

249 900,00

100,00

17 320,00

(Fonte: Granital, 2010)

Nos Desenhos 01 e 02 (Anexo II) é apresentada a situação actual e a situação final da
exploração, respectivamente.

8.3.

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA

A proposta de recuperação paisagística tem por objectivo a minimização e compensação dos
principais impactes ambientais e paisagísticos decorrentes da exploração, através da definição de
um conjunto de medidas e acções que permitam reabilitar a área degradada e integrá-la na
morfologia da paisagem envolvente.
A solução preconizada contempla a criação de dois planos de água correspondentes às antigas
cortas de diorito ornamental e industrial, que servirão de apoio a actividades agrícolas com
culturas de regadio ou a actividades pecuárias em períodos de seca. Para o efeito, os fossos
serão mantidos e os dois primeiros pisos do bordo da corta de diorito ornamental serão recuados
e suavizados. Essa suavização será conseguida através da desagregação das arestas dos
taludes e da utilização de escombros britados. Estes escombros serão os únicos mantidos durante
a fase de exploração da Pedreira, uma vez que os restantes são encaminhados para a britadeira.
As áreas intervencionadas serão revestidas com vegetação herbácea adaptada às condições
edafo-climáticas, através da realização de sementeiras. Nos taludes dos bordos da Pedreira,
previamente revestidos com terras decapadas, serão efectuadas plantações arbustivas e sub-
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arbustivas. Na restante área serão ainda efectuadas plantações arbóreo-arbustivas. No Quadro 15
apresenta-se o elenco definido para a recuperação paisagística.
QUADRO 15: VEGETAÇÃO PREVISTA PARA A RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA.
TIPOLOGIA

ESPÉCIE
Quercus rotundifolia (azinheira)
Quercus suber (sobreiro)

Árvores

Olea europaea var. sylvestris (zambujeiro)
Pyrus bourgaeana (pereira-brava)
Quercus coccifera (carrasco)
Rubus ulmifolius (silva)
Spartium junceum (giesta)
Cistus salvifolius (sargaço)

Arbustos e sub-arbustos

Asparagus aphyllus (espargo-bravo)
Crataegus monogyna (pilriteiro)
Lavandula stoechas (rosmaninho)
Lonicera etrusca (madressilva)
Rhamnus alaternus (sanguinho-das-sebes)
Lupinus angustifolius (tremoceiro-bravo)
Lupinus albus (tremoceiro)
Vicia sativa (ervilhaca)

Herbáceas

Ornithopus compressus (serradela-amarela)
Hordeum murinum (cevada-dos-ratos)
Avena barbata (aveia-barbata)
Agrostis castellana (barbas-de-raposa)
Aira caryophyllea
(Fonte: Granital, 2010)

Dado que o elenco herbáceo se reporta às espécies verificadas em inventário florístico e que a
sua disponibilidade está condicionada à oferta de mercado e/ou à recolha de campo, na
eventualidade de não ser possível utilizá-lo é prevista a sua substituição por espécies
frequentemente utilizadas em pastagens melhoradas constantes do quadro seguinte.
QUADRO 16: ELENCO HERBÁCEO ALTERNATIVO.
ESPÉCIE
Trifolium repens (trevo-branco)
Trifolium angustifolium (trevo-de-folhas-estreitas)
Trifolium subterraneum (trevo-subterrâneo)
Lolium rigidum (azevém)
Dactylis glomerata (pé-de-galo)
Poa bulbosa
(Fonte: Granital, 2010)
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8.3.1. Faseamento da recuperação
Os trabalhos de recuperação processar-se-ão em duas fases: a fase 1 corresponderá, no
essencial, a trabalhos de integração paisagística da exploração, enquanto que a fase 2
corresponderá à recuperação final e ao desenvolvimento intensivo dos trabalhos.
Durante a fase 1 são contempladas as seguintes tarefas:
•

Vedação da exploração em todo o perímetro;

•

Decapagem da terra viva nos locais onde tal ainda não ocorreu e seu armazenamento em
zona adequada;

•

Plantação pontual de espécies arbóreas em locais mais desprotegidos e onde não interfira
com o desenvolvimento da lavra.

Para a fase 2 estão previstas as seguintes tarefas:
•

Recuo dos pisos do bordo da Pedreira, desagregação das arestas dos taludes e seu
preenchimento com o material desagregado e material mais grosseiro previamente britado;

•

Cobertura do material depositado com terra decapada e terra vegetal proveniente de
viveiro;

•

Execução de sementeiras e plantações conforme constante do PARP.

No Quadro 17 é apresentado o faseamento da recuperação. Embora as fases 1 e 2 se encontrem
representadas de forma objectiva, o desenvolvimento dos trabalhos é flexível, pelo que durante o
horizonte temporal do Projecto e sempre que tal seja possível com o avanço da lavra, serão
implementadas algumas das medidas constantes do PARP em áreas já não intervencionadas.
QUADRO 17: FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO.
FASEAMENTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Fase 1

2010-2012

Fase 2

2126-2127

No Cronograma 1 apresenta-se o faseamento da recuperação paisagística em articulação com a
lavra.
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2127

2126

2012



2125 (115º dia)

Acções

2011

Anos

2010 (1º ano)

CRONOGRAMA 1: ARTICULAÇÃO DA RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA COM A EXECUÇÃO DA LAVRA.

Execução da lavra
Recuperação
Paisagística

(enfoque Fase 1)

(enfoque Fase 2)

No Desenho 03 (Anexo II) é apresentada a solução proposta pelo PARP.

8.3.2. Desactivação da Pedreira
Para a fase final da Pedreira está também prevista a desactivação dos equipamentos e
instalações existentes, no prazo de um ano após a conclusão dos trabalhos da exploração e da
recuperação paisagística.
O plano de desactivação da Pedreira comporta, entre outras, as seguintes acções:
•

Venda ou encaminhamento para outra exploração da empresa, caso exista na altura, de
todo o material que ainda tenha capacidade produtiva;

•

Remoção e venda para sucata do material sem capacidade produtiva;

•

Remoção do tanque de armazenamento e retenção de gasóleo e óleos, e do contentor que
serve de armazém;

•

Demolição das instalações construídas em alvenaria e encaminhamento dos resíduos para
britagem ou para utilização na regularização e suavização dos taludes dos bordos da
Pedreira, caso seja necessário;

•

Remoção dos blocos em stock da área de exploração e seu encaminhamento para outra
exploração da empresa, caso exista na altura;

•

Recolha por uma empresa credenciada dos resíduos existentes na exploração,
nomeadamente, óleos usados, filtros usados, baterias inutilizadas, pneus e outros
equipamentos fora de uso;
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•

Escarificação das áreas sujeitas a compactação, designadamente áreas de circulação de
máquinas e veículos, parque de blocos e zona de deposição de escombros.

8.4.

PROJECTOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES

Para além do Projecto de Ampliação da Pedreira do Favaco não se prevêem outros projectos da
autoria do proponente, nem quaisquer outros projectos de particulares ou entidades públicas para
a área intervencionada.

8.5.

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

As alternativas à execução do presente Projecto são bastante limitadas, dada a localização do
maciço granítico e a condicionante de estar localizado numa área sensível. Nos moldes actuais e,
portanto, não ocorrendo a ampliação da área de escavação, a exploração tornar-se-á
economicamente inviável e, assim, conduzida ao seu encerramento.
Com a ampliação assegurar-se-á um maior período de extracção capaz de garantir a actividade
económica do promotor do Projecto, bem como a recuperação paisagística da área afectada de
forma adequada à natureza da zona, isto é, com este upgrade ao Projecto garante-se a
recuperação do passivo ambiental hoje existente. Com efeito, a intervenção foi idealizada e
optimizada de forma a promover a reorganização da exploração, limitando ao máximo a sua área
de actividade e procurando o mínimo de interferência com o meio envolvente.
Neste sentido, não se configuraram outras alternativas ao presente Projecto.
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9. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

9.1.

CLIMA

9.1.1. Metodologia
Na caracterização do clima recorreu-se à análise da cartografia temática disponibilizada no Atlas
do Ambiente Digital, aprofundando-se esta análise com o tratamento das séries de dados
disponibilizados pelo posto meteorológico mais próximo da área de estudo, situado na Albufeira
da Caia, sob gestão da ARH do Alentejo e do INAG.
As variáveis meteorológicas estudadas foram a precipitação, temperatura, radiação solar, ventos e
humidade relativa.
Com base nos dados de temperatura foi estimada a evapotranspiração para a região, utilizando
para o efeito o método de Thornthwaite.
Foram ainda estimados diversos índices climáticos e estabelecido o climograma de Köppen.

9.1.2. Caracterização Climática
O local em estudo situa-se no extremo Nordeste do concelho de Elvas, nas freguesias de Caia e
S. Pedro e S. Vicente e Ventosa, a cerca de 1 km da margem direita do Rio Caia.
A análise da cartografia temática disponibilizada no Atlas do Ambiente Digital (in:
http://www.iambiente.pt/atlas/est/index.jsp, Junho 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 entre 50 e
75 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 17,5 ºC com humidades relativas inferiores a 75%.
O local apresenta valores médios anuais de radiação superiores a 170 kcal/cm2 (período de
analise: 1938-1970) possuindo, em média, mais de 3100 horas de sol por ano.
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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 da estação meteorológica da
Barragem do Caia (19O/02C), situada a aproximadamente 1 km da Pedreira. As características
das séries de dados para os parâmetros meteorológicos analisados são as que se apresentam no
Quadro 18.
QUADRO 18: CARACTERÍSTICAS DAS SÉRIES DE DADOS UTILIZADAS NA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA.
VARIÁVEL METERROLÓGICA

PERÍODO DE REGISTO

Radiação solar diária

2000/01 a 2008/09

Direcção do vento horária

2002/03 a 2008/09

Velocidade do vento médio diário

2000/01 a 2008/09

Humidade relativa

1980/81 a 1990/91

Precipitação mensal

1963/64 a 2000/01

Temperatura média mensal

1963/64 a 2000/01

Temperatura maxima mensal

1969/70 a 1997/98

Temperatura mínima mensal

1969/70 a 1997/98

Com base na análise e tratamento das séries de dados das variáveis meteorológicas estimaramse os seguintes índices climáticos:
•

Índice de humidade = 5,38%

•

Índice de aridez = 26,64%

•

Índice hídrico = -10,61%

•

Concentração estival térmica = 48,98%

Segundo a classificação climática de Thornthwaite que relaciona os índices climáticos acima
identificados, tem-se na região um clima do tipo C1 B’3 D b’4 [subhúmido seco (C1), mesotérmico
temperado quente (B’3), com nulo ou pequeno excesso de água (D) e baixa eficiência térmica na
estação quente (b’4)].
A aplicação da classificação climática de Köppen, com base nas séries médias mensais de
temperatura e precipitação estimadas para o período 1963/64 a 2000/01, mostra que se tem no
decorrer de um ano, um período chuvoso e frio de Outubro a Abril, um período seco e frio em
Maio, seguido de um período seco e quente entre Maio e Outubro (Gráfico 1).
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GRÁFICO 1: CLIMOGRAMA OBTIDO PELO MÉTODO DE KÖPPEN PARA A REGIÃO DA PEDREIRA DO FAVACO.

Em síntese, a distribuição anual das temperaturas e da precipitação revelam um clima tipicamente
mediterrânico de feição continental. No trimestre de Inverno, acompanhado pelas temperaturas
mais baixas, ocorre 38% da precipitação anual e, no trimestre de Verão a precipitação é de cerca
de 7% da precipitação anual, sendo neste período que se registam as temperaturas mais
elevadas.
Apresenta-se em seguida uma análise detalhada das variáveis climáticas analisadas.
9.1.2.1. Temperatura

A temperatura média anual do ar é de cerca 16ºC, sendo o mês de Janeiro o mais frio, com
temperaturas mínimas média mensal de 10ºC e, Julho o mês mais quente onde se atinge
temperaturas máximas média mensal de 39,8ºC. A amplitude térmica mensal, diferença entre as
temperaturas máximas e mínimas, varia entre os 6,8ºC e os 17,6ºC sendo a amplitude entre o
mês mais quente e o mês mais frio de 29,5ºC (Gráfico 2).
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GRÁFICO 2: REGIME TÉRMICO ANUAL DA TEMPERATURA PARA A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA BARRAGEM DO CAIA (19O/02C).
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9.1.2.2. Precipitação

A precipitação média mensal registada na estação meteorológica da Barragem do Caia, a cerca
de 2 km da Pedreira é de 495,5 mm. De acordo com os dados constantes do Gráfico 3 e do
Gráfico 4, a estação húmida prolonga-se, em ano médio, de Outubro a Abril, enquanto que a
estação seca decorre entre os meses de Abril a Outubro.
O regime pluviométrico na região é caracterizado por uma elevada sazonalidade, ocorrendo cerca
de 81% da precipitação total anual durante o semestre húmido, com eventos de precipitação
dispersos e pouco frequentes na estação seca.
GRÁFICO 3: REGIME PLUVIOMÉTRICO PARA A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA BARRAGEM DO CAIA (19O/02C).
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GRÁFICO 4: REGIME TERMO-PLUVIOMÉTRICO PARA A ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA BARRAGEM DO CAIA (19O/02C).
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9.1.2.3. Humidade

No Gráfico 5 apresenta-se a humidade relativa do ar média mensal para a estação meteorológica
Barragem do Caia. Por observação destes dados, verifica-se que os valores mensais de
humidade relativa oscilam entre os 63%, em Junho, e os 84% em Dezembro, revelando uma
sazonalidade decorrente do regime termo-pluviométrico, com amplitudes entre as épocas de
invernia e de estiagem moderadas.
GRÁFICO 5: HUMIDADE RELATIVA MÉDIA MENSAL DO AR PARA A ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA BARRAGEM DO CAIA (19O/02C).
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9.1.2.4. Vento

De acordo com os dados disponíveis na estação meteorológica Barragem do Caia, verificou-se
que a velocidade média anual do vento oscila entre 2 e 4 m/s, com os valores mais elevados a
ocorrerem durante o Verão e os valores mais baixos a ocorrerem durante o Inverno (Gráfico 6).
Os ventos dominantes sopram dos quadrantes Este e Este-Sudeste (Gráfico 7), aos quais se
associam o transporte de massas de ar seco.
GRÁFICO 6: VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO REGISTADO NA ESTAÇÃO DE BARRAGEM DO CAIA (19O/02C).
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GRÁFICO 7: FREQUÊNCIA MÉDIA DO VENTO, EM PERCENTAGEM, NA ESTAÇÃO DE BARRAGEM DO CAIA (19O/02C).
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9.1.2.5. Radiação Solar

Tal como foi referido no ponto 9.1.2, a disponibilidade do recurso solar na região em estudo é
elevada ao longo do ano, atingindo valores médios anuais da ordem dos 170 kcal/cm2 que se
distribuem em cerca de 3100 horas de sol por ano.
De acordo com os dados disponíveis na estação meteorológica da Barragem do Caia, no período
de 2000 a 2009, verifica-se que os valores máximos da radiação solar são atingidos em Julho e
Julho e os valores mínimos em Dezembro e Janeiro, com o comportamento ilustrado pelo Gráfico
8.
GRÁFICO 8: DADOS DE INSOLAÇÃO MÉDIA MENSAL PARA A ESTAÇÃO BARRAGEM DO CAIA (19O/02C).
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9.1.2.6. 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).
A estação meteorológica Barragem do Caia não dispõe de medições directas deste parâmetro de
modo que, se optou ainda por estimar a evapotranspiração potencial (ETP) para este posto,
utilizando o método de Thornthwaite.
A evapotranspiração (ET) consiste na combinação de dois 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).
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De acordo com os dados estimados 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 fortes e a precipitação reduzida. Os valores de ETP variam entre 18,4 e 185,3mm
sendo que, os valores mínimos ocorrem em Janeiro e, os máximos em Julho (Gráfico 9).
GRÁFICO 9: REGIME PLUVIOMÉTRICO E VALORES DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO ESTIMADOS PARA A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DA
BARRAGEM DO CAIA (19O/02C).
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G EOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

9.2.

9.2.1. Metodologia
Para a análise e caracterização geológica e geomorfológica, além de trabalhos de reconhecimento
no local, recorreu-se a consulta bibliográfica e cartográfica, nomeadamente:
•

Caracterização geológica, efectuada com base nas informações da Carta Geológica de
Portugal nº 33-C (escala 1:50 000) e da Notícia Explicativa da Folha 33-C - Campo Maior da Carta Geológica de Portugal;

•

Caracterização geomorfológica, através da interpretação da Carta Militar nº 400 (1:25 000),
e pesquisa bibliográfica de documentação técnica, designadamente as Cartas de Declives
e de Exposições que incluem o local de estudo.
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9.2.2. Caracterização da Situação de Referência
9.2.2.1. Geologia

Pela interpretação e análise da Carta de Geologia/Geomorfologia, em particular, do extracto da
Carta Geológica de Portugal n.º 33-C, à escala 1:50 000, e pela análise da notícia explicativa da
respectiva carta, facilmente se identifica a Pedreira do Favaco, localizada no Maciço Granítico de
Santa Eulália.
O Complexo Plutónico de Monforte-Santa Eulália (CPMS) é, desde há muito, considerado como
uma formação geológica de interesse (o que é facilmente confirmado pelas diversas pedreiras
nele instaladas). Aflora no Nordeste Alentejano, limitado a Norte pelo cavalgamento de Portalegre,
a Sul pelo carreamento da Juromenha, a Este pela falha da Messejana e a Oeste pela falha de
Castelo de Vide. Em termos geológicos, intersecta a falha de Alter do Chão, utilizada como
fronteira entre os dois sectores mais setentrionais da Zona de Ossa-Morena: faixa blastomilonítica
e sector Alter do Chão-Elvas. Já que lhes é posterior, corta claramente as estruturas hercínicas
(de orientação geral Noroeste-Sudeste) que caracterizam estes sectores, e provoca, em regra,
uma orla de metamorfismo de contacto nas formações encaixantes.
A área de afloramento do CPMS ultrapassa os 300 km2 e o seu contorno define, grosseiramente,
uma elipse com eixo maior (cerca de 30 km) de orientação Este-Oeste, entre Monforte e a
Barragem do Caia.
Em termos petrográficos, caracteriza-se por uma variação interna de fácies graníticas o que
permite, dada a disposição aproximadamente concêntrica dos diferentes tipos, classificá-lo como
complexo anelar (Gonçalves et al., 1972; Gonçalves et al., 1975, Oliveira, 1975; Carrilho Lopes,
1989; Gonçalves et al., 1991). De acordo com esta designação é composto, da periferia para o
centro, por um anel de granitos róseos com textura média ou média-grosseira (G0) e por um
conjunto de granitos cinzentos em que é possível individualizar, sucessivamente, fácies com
textura porfiróide (G1), granular média (G2) e granular fina (G3), como se poderá verificar na
Figura 2.
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(Fonte: Granital, 2010)
FIGURA 2: ESTRUTURA ANELAR DO MACIÇO DE SANTA EULÁLIA.

A localização aproximada da Pedreira do Favaco é observável numa parte limítrofe deste maciço,
ficando assente sobre Rochas Magmáticas e Migmatíticas, nomeadamente Gabros e Rochas
Intermédias (híbridas dioríticas).
Denota-se a presença de Plagioclase, predominantemente, a andesina ou labrador, sendo raro ou
inexistente o feldspato potássico. Com frequência, a plagioclase está sericitizada, além de outras
alterações. No que respeita ao quartzo, este observa-se em algumas amostras de composição
diorítica, que se classificam como dioritos quartzíferos, dada a pequena quantidade presente.
Relativamente aos mafitos encontram-se clinopiroxenas, augite e anfibolas. A mais vulgar é a
Hornoblenda comum, verde; existem por vezes anfíbolas fibrosas. Nalguns casos há agregados
anfibilóticos com Hornoblenda comum, Hornoblenda castanha e anfíbolas fibrosas.
9.2.2.1.1 A Fácies M explorada na Pedreira do Favaco
A Pedreira do Favaco explora rochas pertencentes a uma das manchas de fáceis intermédiobásicas que ocorrem, na bordadura do MSE, associadas aos granitos róseos, atrás designados
por G0.
Quanto à cor, a fácies da Pedreira do Favaco é essencialmente mesocrata, apresentando tons
escuros de cinzento devido ao relativo equilíbrio entre as proporções de minerais félsicos (como a
plagioclase) e máficos (como a biotite). A textura granular média, hipidiomórfica, é característica e,
ao microscópio, apresenta por vezes tendência intergranular. Em certos casos, é possível
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distinguir, mesmo em amostra de mão, grãos de quartzo e/ou feldspato ligeiramente maiores do
que os da matriz; noutras amostras é a biotite que se destaca, o que confere à rocha pontuações
negras (de milímetros de diâmetro), facilmente observáveis a olho nu. À escala do afloramento, a
fácies M da Pedreira do Favaco é por vezes cortada por filões pegmatíticos de composição
granítica, instalados em fracturas tardias, que podem atingir alguns decímetros de espessura.
Relativamente à composição mineralógica, e apesar da variabilidade que caracteriza estas
manchas, as rochas da Pedreira do Favaco podem classificar-se genericamente como
granodioritos. São constituídos pelos minerais que a seguir se descrevem, por ordem decrescente
de abundância:
•

A plagioclase é o félsico mais importante; apresenta-se frequentemente em cristais
euédricos, embora também apareçam formas subédricas ou mesmo anédricas. A
geminação característica faz-se segundo a lei da albite e, esporadicamente, pode
observar-se zonamento concêntrico nalguns cristais; pontualmente encontram-se bordos
mirmequíticos. Os grãos de plagioclase atingem por vezes dimensões superiores aos da
matriz, podendo, nestes casos, ser rodeados por “coroas” de pequenos cristais de
piroxena (parcialmente anfibolitizada) e/ou de biotite;

•

A biotite está presente maioritariamente em cristais subédricos: regista por vezes um
desenvolvimento preferencial de certos cristais (visível mesmo à vista desarmada) que,
nessas circunstâncias, podem incluir outras fases – piroxena, anfíbola ou plagioclase.
Outras vezes, a biotite não aparece, como habitualmente, dispersa na amostra, mas antes
concentrada em aglomerados de pequenos cristais subédricos, nos quais também pode
estar presente anfíbola microgranular. A alteração da biotite para clorite, às vezes intensa,
induz a formação de esfena e/ou epídoto granulares, instalados segundo as clivagens do
filossilicato;

•

A anfíbola horneblenda é também um constituinte importante, atingindo mesmo proporções
volumétricas semelhantes às da biotite. Ocorre vulgarmente em pequenos cristais
anédricos, embora também possa formar cristais maiores de contornos subédricos. O
pleocroísmo em tons de verde, característico da horneblenda, é sempre muito nítido.

Quanto aos acessórios, é de referir a presença de duas gerações de quartzo, uma em cristais
anédricos de tamanho médio, outra, tardia, ocupando os espaços intersticiais deixados pelos
outros cristais.
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A piroxena encontra-se muitas vezes substituída por anfíbola; esta situação pode ser total, mas
vulgarmente os núcleos dos cristais mantêm as características ópticas da piroxena. O feldspato
potássico, quando presente, é muito escasso, apresentando-se em cristais anédricos subangulosos. Para além dos minerais opacos, presentes em proporções normais, são ainda de
referir vestígios de apatite e zircão, geralmente como inclusões da biotite, e também ocorrências
episódicas de esfena, epídoto (às vezes substituídos por prenite) e rútilo.
Em termos geoquímicos, a fácies M da Pedreira do Favaco apresenta carácter metaluminoso (ou
seja, Na + K < Na + K + Ca - elementos expressos em proporção molar sob a forma de óxidos) o
que permite admitir a intervenção, na geração destes magmas, de um processo de cristalização
fraccionada, a partir de magmas menos evoluídos, provavelmente com contribuição mantélica.
Analogamente podem estabelecer-se correlações genéticas entre estes granodioritos (M) e os
granitos róseos (G0) que os envolvem. Os resultados (em percentagem ponderal) das análises
químicas de elementos maiores (EL - M) efectuadas em duas amostras seleccionadas são
apresentados no Quadro 3, constante da descrição do Projecto.
9.2.2.2. Geomorfologia

Pela análise da Carta Militar nº 400 observa-se que o local de estudo apresenta uma variação de
altitude entre as cotas 200 e 270 m, denunciando um relevo ondulado.
As cotas mais elevadas (268 m) encontram-se a Sul do local de estudo, perto de Chacim. Na zona
mais a Norte as cotas diminuem, situando-se em média entre os 200 e 220 m de altitude.
A exposição das vertentes condiciona a distribuição das diferentes espécies vegetais e,
consequentemente, as espécies animais herbívoras. No local em estudo predominam as vertentes
viradas a Noroeste e Sudoeste.
Em termos de sismicidade, segundo o Atlas do Ambiente que divide o território continental em 7
zonas de intensidade sísmica (4 a 10), o local em estudo apresenta um relativo risco sísmico já
que se insere numa região de intensidade máxima 6.

9.3.

SOLOS

9.3.1. Metodologia
A caracterização pedológica da área do Projecto de Ampliação da Pedreira do Favaco foi
efectuada com recurso à Carta dos Solos do Atlas do Ambiente, à escala 1/1000000, através da
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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.

9.3.2. Caracterização da Situação de Referência
A análise e caracterização do solo tem por objectivo a identificação das unidades pedológicas
presentes na área do Projecto, bem como a sua caracterização físico-química, distribuição e
aptidão face aos usos.
A natureza dos solos dominantes reflecte, como seria expectável, as características das
formações geológicas existentes na região. Assim, como se pode observar no Desenho 04 (Anexo
I) predominam as seguintes unidades pedológicas, segundo a classificação da FAO-UNESCO
para a Carta dos Solos da Europa:
•

Luvissolos, com Luvissolos órticos (Lo9);

•

Cambissolos, com Cambissolos êutricos, de rochas eruptivas (Be2).

Os Luvissolos surgem por todo o globo, mas têm maior incidência em regiões temperadas. São
frequentes na região Oeste e Central da Rússia, nos Estados Unidos, na Europa Central, na
região mediterrânica e ainda no Sul da Austrália. Caracterizam-se por um perfil de argila
diferenciado entre o horizonte superficial (baixo conteúdo) e os restantes (elevado conteúdo), por
argila de alta actividade e por uma base de saturação alta consoante a profundidade (FAO, 2006).
Os cambissolos são solos pouco evoluídos. Apresentam uma ligeira diferenciação de horizontes
expressa pela existência de um horizonte superficial (A) com alguma matéria orgânica bastante
ácida e uma relação carbono-azoto muito elevada (horizonte úmbrico) e um horizonte B marcado
pela ocorrência de uma destruição in situ das características estruturais dos materiais
provenientes da rocha mãe, mas sem que ocorram processos dinâmicos verticais (horizonte
câmbico).
Efectuada a correspondência entre a classificação da FAO-UNESCO e a classificação do Serviço
de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário, identificam-se as seguintes unidades
pedológicas:
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•

Solos Argiluviados Pouco Insaturados
-

Solos Mediterrâneos Pardos de Matérias Não Calcários, Para-Barros, de dioritos ou
quartzodioritos ou rochas microfaneríticas ou cristalofílicas afins (Pm);

•

Solos Litólicos
-

Solos Litólicos Não Húmicos dos Climas Sub-húmidos e Semiáridos, Normais, de
granitos ou rochas afins (Pg).

Regista-se ainda a presença de Afloramentos Rochosos de granitos ou quartzodioritos (Arg).
Os Solos Argiluviados Pouco Insaturados são solos evoluídos que se desenvolvem em climas
com características mediterrânicas. Apresentam uma textura mediana nos horizontes superficiais,
com uma percentagem de argila no horizonte B elevada, susceptível de aumentar para o dobro.
Quando sujeitos a um uso agrícola o seu teor em matéria orgânica é baixo, contrariamente ao que
se verifica em zonas incultas. A razão C/N é baixa ou mediana com uma satisfatória ou mesmo
rápida decomposição das substâncias orgânicas, evidenciando uma tendência para valores
característicos do “mull” florestal. A sua capacidade de troca catiónica é baixa a mediana, com
raras excepções. A expansibilidade é normalmente baixa e a estabilidade da sua microestrutura
muito elevada. A reserva mineral, embora frequentemente pequena, é, por vezes, apreciável e
constituída por feldspatos que não se diferenciam.
Os Solos Litólicos Não Húmicos são quase sempre de textura ligeira resultante da natureza do
material originário ou da sua reduzida alteração. O seu teor orgânico é bastante reduzido, poucas
vezes excedendo 1%. Possuem uma relação C/N baixa e indicadora de uma decomposição baixa.
A capacidade de troca catiónica é baixa, raramente excedendo 10 m.e./100 g.m sobretudo devido
à falta de colóides minerais. O grau de saturação oscila entre 50 e 100 % e o pH indica acidez
moderada ou neutralidade. A expansibilidade é muito baixa ou nula e a permeabilidade é muito
rápida. A capacidade de campo é mediana, com variações entre 10% e pouco mais de 20%.
De acordo com Cardoso (1965), no que respeita à constituição específica de cada um dos solos
identificados, nomeadamente aos horizontes apresentados, há a referir o seguinte:
•

Solos Mediterrâneos Pardos de dioritos ou quartzodioritos ou rochas microfaneríticas ou
cristalofílicas afins (Pm)
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Horizonte A1 - 15 a 30 cm; pardo, pardo-pálido, cinzento-pardacento-claro ou pardo-acinzentado
(s) e castanho, pardo-acinzentado-escuro ou cinzento-escuro (h); franco-argilo-arenoso, em
muitos casos com alguns calhaus e pedras de rocha-mãe e/ou de pórfiros; estrutura granulosa
muito fina a média moderada, friável; pH 6,0 a 7,0.
Transição nítida para
Horizonte B - 20 a 70 cm; pardo-acinzentado muito escuro ou castanho (h), passando por vezes,
com a profundidade, a cinzento-escuro e oliváceo, cores da rocha-mãe; argiloso, às vezes francoargiloso ou franco-argilo-arenoso, notando-se películas de argila na superfície dos agregados,
cuja abundância diminui com a profundidade; estrutura prismática grosseira forte composta de
anisoforme angulosa grosseira forte; muito aderente, muito plástico, muito ou extremamente firme,
extremamente rijo; pH 6,5 a 7,5.
Transição abrupta ou nítida para
Horizonte C - Material originário proveniente da desagregação de dioritos ou quartzodioritos ou
rochas microfaneríticas ou cristalofílicas afins.
•

Solos Litólicos Não Húmicos de granitos ou rochas afins (Pg)

Horizonte Ap - 15 a 25 cm; pardo, pardo-pálido, pardo-claro ou pardo-amarelado; arenoso; sem
agregados; solto; pH 4,5 a 5,5.
Transição gradual para
Horizonte AC ou B - 10 a 40 cm; idêntico ao anterior mas ligeiramente mais claro.
Transição gradual para
Horizonte C - Material originário de cor mais clara do que a da camada superior (em regra pardoclara), de espessura superior a 10 cm, arenoso ou franco-arenoso e com alguns fragmentos de
rocha em meteorização; com a profundidade tornam-se cada vez mais evidentes os componentes
minerais da rocha-mãe, que é um granito ou uma rocha afim.
No que respeita à capacidade de uso, os solos identificados apresentam limitações muito severas,
resultantes de riscos de erosão muito elevados. Não evidenciam potencialidades para a prática de
agricultura, pelo que a sua capacidade de uso é muito baixa. Incluem-se maioritariamente na
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classe de capacidade de uso E. Exclui-se uma pequena mancha da classe A, a Sul na área de
pedreira, onde, contrariamente, os solos evidenciam elevada capacidade de uso e poucas ou
nenhumas limitações para uso agrícola.

ECOLOGIA

9.4.

9.4.1. Metodologia
Para a caracterização da vegetação e flora no local do Projecto foram efectuadas pesquisas
bibliográficas para referenciação dos taxa ocorrentes e para a determinação da proximidade ou
grau de semelhança da vegetação actual com o coberto vegetal primitivo. Foi analisada a área
sensível na qual se insere a Pedreira do Favaco e considerados os habitats e espécies existentes.
Por último, foi ainda efectuada a fotointerpretação do coberto vegetal actual, com validação in-situ
através de um levantamento de campo desenvolvido durante o mês de Maio que sustentou o
elenco florístico.
A caracterização dos valores faunísticos foi elaborada com recurso a pesquisa bibliográfica para
identificação das espécies susceptíveis de ocorrência no local, com posterior validação in-situ. Na
inventariação faunística foram considerados os instrumentos legais em vigor e os critérios de
caracterização referidos em:
•

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN, 1990; 1991; 1993);

•

Directiva Habitats (Directiva 92/46/CEE do Conselho, de 21/05);

•

Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE do concelho, de 2/4);

•

Convenção de Bona (82/461/CEE);

•

Convenção de Berna (82/72/CEE).

9.4.2. Flora e Vegetação
9.4.2.1. Enquadramento Bioclimático e Biogeográfico

Com base na caracterização climática efectuada no ponto 9.1.2, o território onde se localiza a
Pedreira do Favaco insere-se no bioclima mediterrâneo pluviestival-oceânico. Os Invernos são
frios e os Verões quentes, com um período seco normalmente muito acentuado e dependente da
irregularidade das precipitações anuais.
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Em função dos valores da temperatura e precipitação, segundo Rivaz-Martinez (1990), a área do
Projecto situa-se no piso bioclimático Mesomediterrâneo Inferior, com ombroclima seco superior.
Face à sua situação geográfica e às características geomorfológicas identificadas no ponto 9.2.2,
o local do Projecto insere-se biogeograficamente da seguinte forma:
Reino Holártico
Sub-reino Paleártico
Região Mediterrânica
Sub-região Mediterrânica Ocidental
Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica
Província Luso-Extremadurense
Sector Mariânico-Monchiquense
Subsector Araceno Pacense
Superdistrito Pacense

Este enquadramento define um território onde os azinhais silicícolas de Pyro-Qercetum
rotundifoliae são dominantes na paisagem. Estes são acompanhados de clímax-estacionais
definidos por fitocenoses com características dependentes da profundidade do nível freático,
nomeadamente formações típicas de linhas de água de carácter torrencial, com predominância de
espécies adaptadas a situações de stress hídricos como o Crataegus monogyna spp. Brevispina
(pilriteiro) e o Nerium oleander (loendro), entre outras.
Alberga dois endemismos, a Lavandula pedunculata (rosmaninho) e o Cytisus striatus (giesta das
vassouras). Do ponto de vista fitossociologico destaca-se a presença de séries bem definidas,
nomeadamente o tojal de Ulici eriocladi-Cistetum ladaniferi e o piornal de Retamo sphaerocarpaeCistetum bourgaei que resultam da degradação dos azinhais de Pyro-Quercetum rotundifoliae.
9.4.2.2. Importância Ecológica e Valores Naturais

Do ponto de vista ecológico, a Pedreira do Favaco insere-se numa área sensível com reconhecida
importância nacional e comunitária para a conservação da natureza. Com efeito, a totalidade da
área da pedreira encontra-se incluída no Sítio PTCON0030 – Caia, pertencente à Lista Nacional
de Sítios integrantes da Rede Natura 2000.
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O Sítio PTCON0030 – Caia foi classificado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97,
de 28 de Agosto, e caracteriza-se pela diversidade da paisagem e pela ocorrência de biótopos
naturais de elevada peculiaridade. São exemplo disso os montados de azinho de Quercus
rotundifolia com um sub-coberto de pastagens espontâneas em excelentes condições, ou a
ocorrência das raras pastagens vivazes Poetalia bulbosae.
Engloba habitats e valores naturais constantes da Directiva Habitats, transposta para o direito
jurídico interno através do Decreto-lei nº 140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro. No Quadro 19 são indicados os habitats
existentes no Sítio Caia.
QUADRO 19: HABITATS NATURAIS E SEMI-NATURAIS EXISTENTES NO SÍTIO PTCON0030.
CÓDIGO

DESIGNAÇÃO

3120

Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas em solos geralmente arenosos do oeste
mediterrânico com Isoëtes spp.

3150

Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition

3170*

Charcos temporários mediterrânicos

3260

Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da
Callitricho-Batrachion

3270

Cursos de água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri p.p. e da Bidention
p.p.

3280

Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas
ribeirinhas de Salix e Populus alba

3290

Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion

5330

Matos termomediterrânicos pré-desérticos

6220*

Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea

6310

Montados de Quercus spp. de folha perene

6420

Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion

8210

Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica

8220

Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica

8230

Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion
dillenii

92A0

Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba

92D0

Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)

9340

Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia

* Habitats prioritários

(Fonte: Plano Sectorial da Rede Natura 2000, 2006)
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Dos habitats identificados no Sítio PTCON0030, quatro estão presentes na área do Projecto e
consociados, designadamente os constantes no Quadro 20. No Desenho 05 (Anexo I) apresentase a cartografia dos habitats do Sítio PTCON0030 com a delimitação da área da Pedreira.
QUADRO 20: HABITATS NATURAIS E SEMI-NATURAIS IDENTIFICADOS NA ÁREA DO PROJECTO.
CÓDIGO

DESIGNAÇÃO

5330

Matos termomediterrânicos pré-desérticos

6220*

Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea

6310

Montados de Quercus spp. de folha perene

9340

Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia
(Fonte: Plano Sectorial da Rede Natura 2000, 2006)

Os Matos termomediterrânicos pré-desérticos (habitat 5330) são constituídos por comunidades
mediterrânicas arbustivas altas de características fisionómicas e ecológicas pré-florestais
(microfanerofíticas) ou baixas (nanofanerofíticas), pontualmente arborescentes, dominadas por um
leque muito variado de taxa e integrantes de um elevado número de sintaxa. Trata-se de um
habitat estrutural e floristicamente heterogéneo que reúne comunidades arbustivas dominadas por
espécies com estratégias adaptativas muito diversas, que têm em comum o facto de serem
exclusivamente mediterrânicas e de não suportarem solos hidricamente compensados e
encharcamentos estacionais muito prolongados.
As Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (habitat 6220) caracterizam-se
pelos arrelvados xerófilos de floração primaveril ou estival, dominados por gramíneas anuais e/ou
vivazes de porte variável e submetidos a uma pressão variável de pastoreio. Este habitat
apresenta cinco subtipos, designadamente os Arrelvados anuais neutrobasófilos, os Malhadais, os
Arrelvados vivazes neutrobasófilos de gramíneas altas, os Arrelvados vivazes silicícolas de
gramíneas altas e os Arrelvados vivazes silicícolas de Brachypodium phoenicoides. Surge com
frequência no território nacional e é considerado um habitat prioritário, segundo o Anexo I da
Directiva 92/43/CEE.
Os Montados de Quercus spp. de folha perene (habitat 6310) constituem estruturas culturais de
origem antrópica, cuja dominância ecológica é partilhada pelo remanescente arbóreo de um antigo
bosque de sobreiros (Quercus suber) ou azinheiras (Quercus rotundifolia) e por uma pastagem
cespitosa vivaz com origem e persistência associada à pastorícia extensiva de ovinos. São
dominados por hemicriptófitos cespitosos, principalmente Poa bulbosa, Trifolium spp. e Plantago
spp. e mais raramente correspondem a pastagens anuais.
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As Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia (Habitats 9340) constituem bosques de
copado cerrado, dominados por Quercus rotundifolia, por vezes co-dominados por outras árvores;
com estratos lianóide, arbustivo latifoliado/espinhoso e herbáceo vivaz umbrófilo bem
desenvolvidos e com intervenção humana reduzida ou nula sob coberto. Apresentam no subcoberto arbustos latifoliados de folhas cerosas e coriáceas (Viburnu tinus, Osyris spp., Rhamnus
oleoides spp., Jasminum fruticans, Myrtus communis, Ruscus aculeatus, Chamaerops humilis) ou,
ainda, arbustos espinhosos não-heliófilos/malacófilos (Asparagus spp.). Também no sub-coberto
mas no estrato herbáceo, dominam os geófitos e hemicriptófitos herbáceos: (Asplenium onopteris,
Elaoselinum foetidum, Carex distachya, Galium scabrum, Hyacintoides hispanica, Paeonia
broteroi, Bupleurum rigidum subsp. paniculatum).
9.4.2.3. Flora

No Quadro 21 apresenta-se o elenco florístico da área do Projecto, efectuado através de
levantamento de campo.
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QUADRO 21: ELENCO FLORÍSTICO IDENTIFICADO NA ÁREA DO PROJECTO.
FAMÍLIA
Araceae
Amaryllidaceae
Anacardiaceae

Arisarum vulgare

Capuz de fradinho

Vivaz herbácea

-

Frequente

DIRECTIVA
HABITATS
-

Narcissus bulbocodium

Campainhas amarelas

Vivaz/Herbácea

-

Frequente

Anexo V

Narcissus triandus

Narciso

Vivaz/Herbácea

-

Frequente

Anexo II, IV, V

Pistacia lentiscus

Lentisco

Lenhosa

-

Frequente

-

ESPÉCIE

NOME VULGAR

BIOLOGIA

ECOLOGIA

ESTATUTO

Analiaceae

Hedera helix

Hera

Lenhosa

-

Pouco frequente

-

Apocynaceae

Nerium oleander

Loendro

Lenhosa

Higrófila

Frequente

-

Boraginaceae

Echium plantagineum

Soagem

Anual/bienal

Higrófila

Frequente

-

Caprifoliaceae

Lonicera implexa

Madressilva

Lenhosa

Heliófita

Frequente

-

Caryophyllaceae

Paronychia argentea

Erva prata

Lenhosa

-

Frequente

-

Cistaceae

Compositae

Cistus crispus

Roselha

Lenhosa

Heliófita

Muito Frequente

-

Cistus ladanifer

Chara

Lenhosa

Higrófila

Vulgar

-

Cistus salvifolius

Sargaço

Lenhosa

Heliófita

Vulgar

-

Cistus monspeliensis

sargaço

Lenhosa

Heliófita

Frequente

-

Cistus populifolius

Estevão

Lenhosa

frequente

-

Helichrysum stoechas

Jónia

Lenhosa

Não rara

-

Anthemis cothula

Macela fétida

Anual

Heliófita
Terrenos áridos
/estéreis
Ruderal

Quase todo o país

-

Bellis perenis

Bonina

Vivaz/Herbácea

Ruderal

Quase todo o país

-

Carlina racemosa

Cardo asnil

Anual

Ruderal

Frequente

-

Carduus tenuiflorus

Cardo

Anual/Bienal

Ruderal

Frequente

-

Chrysanthemum segetum

Pampilho das searas

Anual

Ruderal

Frequente

-

Galactites tomentosa

Cardo prateado

Anual

Ruderal

Frequente

-

Chamaemelum nobile

Malmequer

Anual

Ruderal

Frequente

-

Chamaemelum mixtum

Malmequer

Anual

Ruderal

Frequente

-

Chamaemelum fuscatum

Malmequer

Anual

Ruderal

Frequente

-

Senecio vulgaris

Tasneira

Anual

Ruderal

Frequente

-

Crassulaceae

Umbilicus rupestris

Umbigo

Anual

-

Muito Frequente

-

Cruciferae

Raphanus raphanistrum

Saramago

Anual

-

Quase todo o país

-
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FAMÍLIA

Ericaceae

Euphorbiaceae

Fagaceae

Graminae

Geraniaceae
Juncaceae

Labiatae

Lauraceae
Leguminosae

ESPÉCIE

NOME VULGAR

BIOLOGIA

ECOLOGIA

ESTATUTO

Capsella rubella

Bolsa de pastor

Anual

-

Quase todo o país

DIRECTIVA
HABITATS
-

Diplotaxis catholica

grizandra

Anual

Ruderal

Frequente

-

Hirschfeldia incana

Ineixas

Bienal

Ruderal

Frequente

-

Arbutus unedo.

Medronheiro

Lenhosa

Umbrófila

Quase todo o País

-

Erica arborea

Urze

Lenhosa

-

Frequente

-

Calluna vulgaris

Urze

Lenhosa

-

Quase todo o País

-

Daphne gnidium

Trovisco

Lenhosa

-

Quase todo o País

-

Euphorbia helioscopia

Eufórbia

Anual

-

Frequente

-

Quercus ilex

Azinheira

Lenhosa

-

Não Rara

Anexo I

Quercus suber

Sobreiro

Lenhosa

Heliófilo

Não Rara

-

Quercus rotundifolia

Azinheira

Lenhosa

Heliófilo

Não Rara

-

Aira caryophyllea

Aíra

Anual

-

Frequente

-

Avena sativa

Aveia

Anual

-

Frequente

-

Briza maxima

Bole-bole maior

Anual

Ruderal

Frequente

-

Erodium moschatum

Erva de agulha

Anual/Bienal

Ruderal

Frequente

-

Geranium molle

Gerânio

Anual/Bienal

Ruderal

Frequente

-

Geranium purpureum

Erva de S. Roberto

Anual/Bienal

Ruderal

Frequente

-

Juncus acutifolius

Junco

Anual

-

Quase todo o País

-

Lavandula pedunculata

Rosmaninho

Lenhosa

Heliófita

Endémica

-

Rosmarinus officinalis

Alecrim

Lenhosa

-

Quase todo o País

-

Lamium amplexicaule

Lâmio

Anual

-

Frequente

-

Mentha suaveolens

Mentrasto

Vivaz/Herbácea

-

Frequente

-

Laurus nobilis

Loureiro

Lenhosa

Umbrófila

Frequente

-

Cytisus scoparius

Giesta

Lenhosa

-

Vulgar

-

Cytisus striatus

Giesta das vassouras

Lenhosa

-

Endémica

-

Genista hirsuta

Giesta

Lenhosa

Heliófita

Frequente

-

Genista triacanthus

Ranha lobo

Lenhosa

Heliófita

Frequente

-

Lupinus angustifolius

Tremoço folhas estreitas

Anual

-

Não rara

-

Lupinus luteus

Tremoço amarelo

Anual

-

Quase todo o País

-
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FAMÍLIA

Liliaceae

ESPÉCIE

NOME VULGAR

BIOLOGIA

ECOLOGIA

ESTATUTO

Retama sphaerocarpa

Piorno

Lenhosa

-

Frequente

DIRECTIVA
HABITATS
-

Spartium juceum

Giesta amarela

Lenhosa

Heliófita

-

-

Trifolium campestre

Doiradinha

Anual

Ruderal

Frequente

-

Trifolium resupinatum

Trevo da Pérsia

Anual

Heliófilo

Frequente

-

Trifolium striatum

Trevo

Anual

-

Frequente

-

Trifolium tomentosum

Trevo

Anual

-

Frequente

-

Vicia benghalensis

Ervilhaca

Anual

-

Quase todo o País

-

Vicia disperma

Ervilhaca

Anual

-

Não Rara

-

Vicia lutea

Ervilhaca

Anual

-

Frequente

-

Vicia sativa

Ervilhaca

Anual

-

Não rara

-

Vicia villosa

Ervilhaca

Anual

-

Frequente

-

Ornithopus campestre

Sarrazelo

Anual

Ruderal

Quase todo o País

-

Ornithopus sativus

Serradela

Anual

Ruderal

Frequente

-

Lotus parviflorus

Cornichões

Anual

-

Quase todo o País

-

Asparagus aphyllus

Espargo

Lenhosa

Heliófita/Rupícula

Frequente

-

Asphodelus albus

-

Vivaz herbácea

-

Frequente

-

Asphodelus micsocarpus

Absolta

Vivaz herbácea

-

Frequente

-

Ruscus aculeatus

Gilbardeira

Lenhosa

Heliófita

Quase todo o País

Anexo V

Smilax aspera

Salsa parrilha

Lenhosa

Rupícula

-

-

Linaceae

Linaria amethystea

-

-

Frequente

-

Malvaceae

Malva sylvestris

Malva

-

Vulgar

-

Myrtaceae

Myrtus communis

Murta

Anual
Anual/Bienal/
Herbácea
Lenhosa

-

Frequente

-

Oleaceae

Fraxinus angustifolia

Freixo

Lenhosa

Higrófila

Quase todo o País

Anexo I

Phillyrea angustifolia

Lentisco bastardo

Lenhosa

Umbrófila

Muito Frequente

-

Oleaceae

Olea europaea var. sylvestris

Zambujeiro

Lenhosa

Heliófita

-

-

Papaveraceae

Olea europaea

Oliveira

lenhosa

Heliófita

-

-

Fumaria officinalis.

Erva molarinha

Anual

-

Quase todo o país

-

Papaver rhoeas

Papoila

Anual

Nitófila

Frequente

-
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FAMÍLIA

Plantaginaceae

Polygonaceae

ESPÉCIE

NOME VULGAR

BIOLOGIA

ECOLOGIA

ESTATUTO

Plantago coronopus

Tanchagem

Anual/vivaz/bienal

Ruderal/Rupicola

Quase todo o País

DIRECTIVA
HABITATS
-

Plantago lagopus

Orelha-de-lebre

Anual

-

Quase todo o País

-

Plantago lanceolata

Tanchagem

Herbácea

-

Quase todo o País

-

Rumex pulcher

-

Frequente

-

Labaça

Bienal

Rumex angiocarpus

Azedas

Anual

-

Frequente

-

Rumex conglomeratus

Labaçol

Vivaz

Ruderal

Frequente

-

Rumex bucephalophorus

Azedas

Anual/Herbácea

-

Frequente

-

Primulaceae

Anagallis arvensis

Morrião

Anual

Ruderal

Quase todo o País

-

Ranunculaceae

Ranunculus ficaria

Ficária

Vivaz

Nitrófila

Frequente

-

Resedaceae

Reseda luteola

Livro dos tintureiros

Anual

Frequente

Anexo I

Crataegus monogyna

Pilriteiro

Lenhosa

Umbrófila

Frequente

-

Pyrus bourgaeana

-

-

-

Vulgar

-

Rosaceae

Prunus spinosa

Abrunheiro

Lenhosa

Higrófila

Frequente

-

Rubus ulmifolius

Silva

Lenhosa

Nitrófila

Quase todo o País

-

Samguisorba minor

Pimpinela

Vivaz

Ruderal

Frequente

-

Rubiaceae

Rubia peregrina

-

Herbacea

-

Quase todo o País

-

Salicaceae

Populus alba

Choupo branco

Lenhosa

Higrófila

-

-

Silene gallica

-

Anual

Ruderal

Vulgar

-

Silene latifolia

-

vivaz

-

Vulgar

-

Scrophulariaceae

Umbelliferae

Silene vulgaris

-

vivaz

Higrófila

Vulgar

-

Digitalis thapsi

Abeloura

Vivaz

Rupícula

Vulgar

-

Digitalis purpurea

Dedaleira

Bienal

Rupícula

Vulgar

-

Verbascum sinuatum

Verbasco

Heliófita

Ruderal

-

-

Eryngium campestre

-

Cardo corredor

Lenhosa

-

Quase todo o País

Oenanthe crocata

Embude

Vivaz

Higrófila

Frequente

-

Smyrnium olusatrum

Salsa do cavalo

-

-

-

-
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9.4.3. Fauna
A Pedreira do Favaco não se encontra inserida em nenhuma área sensível do ponto de vista
faunístico. No entanto, há a destacar a sua proximidade às seguintes zonas classificadas:
•

Biótopo Corine – Albufeira do Caia, localizado a menos de 1 km de distância para Norte;

•

Zona de Protecção Especial (ZPE) de Campo Maior – PTZPE0043, localizada a cerca de
7,5 km para Este;

•

ZPE de S. Vicente – PTZPE0054, localizada a aproximadamente 2 km para Sudoeste.

O Biótopo Albufeira do Caia inclui um pequeno troço do Rio Caia a jusante da barragem
homónima e a área envolvente limitada pelas estradas existentes mais próximas. Trata-se de uma
das mais importantes albufeiras nacionais para a avifauna aquática, acolhendo também
populações significativas de algumas espécies estepárias. De entre as mais significativas estão as
espécies Glareola pratincola (perdiz-do-mar), Sterna albifrons (chilreta), Himantopu himantopus
(pernilongo), Netta rufina (pato-de-bico-vermelho) e Gelochelidon nilotica (gaivina-de-bico-preto).
No Inverno há registar a concentração no local de anatídeos, como as espécies Fulica atra
(Galeirões), Podiceps cristatus (Mergulhões-de-crista) e gaivotas. Durante as migrações, é
frequente a ocorrência de Pandion haliaetus (águia-pesqueira).
Este local possui ainda importância para a passagem de ciconiformes e limícolas, sendo frequente
a presença das espécies Platalea leucorodia (colhereiro) e Ciconia nigra (egonha-preta). De forma
associada à zona envolvente existem populações significativas de Burhinus oedicnemus
(alcaravão), Tetrax tetrax (sisão) e, em menor número, Otis tarda (abetarda). O Grus grus (grou)
ocorre principalmente na zona envolvente mas ocasionalmente também pernoita na albufeira.
É considerado uma Important Bird Área (IBA) – PT045, constituindo um sítio com significado
internacional para a conservação das aves à escala global.
A ZPE de Campo Maior foi classificada através do Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de Setembro,
como uma importante área para a conservação das aves estepárias, destacando-se pelos seus
estatutos de ameaça, as espécies Otis tarda (abetarda) e Tetrax tetrax (sisão). Constitui um local
de nidificação do Falco naumanni (francelho-das-torres) e um dos locais de invernada mais
importantes para o Grus grus (grou).
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A ZPE de S. Vicente surge no âmbito do Decreto Regulamentar nº 6/2008, de 26 de Fevereiro,
assegurando, juntamente com outras sete zonas de protecção, a conectividade e a coerência da
rede de áreas classificadas para a conservação das aves estepárias.
9.4.3.1. Elenco Faunístico

As comunidades faunísticas identificadas na área do Projecto estão particularmente associadas às
espécies florísticas dominantes. Nos quadros seguintes sintetiza-se a informação obtida sobre a
fauna existente na área em estudo e respectivo estatuto de conservação com base no Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN, 1990;1991;1993).
QUADRO 22: ANFÍBIOS POTENCIALMENTE EXISTENTES NA ÁREA EM ESTUDO.
POSIÇÃO SISTÉMICA

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO
NOME VULGAR

FAMÍLIA

ESPÉCIE

BERNA

DIRECTIVA
HABITATS

ESTATUTO

Chioglossa lusitanica

Salamandra-lusitânica

II

-

K

Salamandra salamandra

Salamandra-de-pintasamarelas

III

-

NT

Bufonidae

Bufo bufo

Sapo-comum

-

-

NT

Ranidae

Rana perezi

Rã-verde

-

B-V

NT

Salamadridae

Legenda: K - Insuficientemente Conhecido; NT – Não ameaçado.

QUADRO 23: RÉPTEIS POTENCIALMENTE EXISTENTES NA ÁREA DE ESTUDO.
POSIÇÃO SISTÉMICA

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO
NOME VULGAR
BERNA

DIRECTIVA
HABITATS

ESTATUTO

Cágado-mediterrânico

II

B-II
B-IV

NT

Tarentola mauritanica

Osga

III

-

NT

Lacertidae

Podarcis bocagei

Lagartixa de Bocage

III

-

NT

Colubridae

Natrix maura

Cobra-de-água-viperina

III

-

NT

FAMÍLIA

ESPÉCIE

Emydidae

Mauremys leprosa

Gekkonidae

Legenda: NT – Não ameaçado.
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QUADRO 24: MAMÍFEROS POTENCIALMENTE EXISTENTES NA ÁREA DE ESTUDO.
POSIÇÃO SISTÉMICA

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO
NOME VULGAR
BERNA

BONA

DIRECTIVA
HABITATS

CITES

ESTATUTO

Coelho-bravo

-

-

-

-

NT

Lepis capensis

Lebre

III

-

-

-

NT

Canidae

Vulpes vulpes

Raposa

-

-

-

-

NT

Suidae

Sus scrofa

Javali

-

-

-

-

NT

Viverridae

Genetta genetta

Geneta

III

-

B-V

-

NT

Mustelidae

Lutra lutra

Lontra

II

-

B-II
B-IV

IA

K

Erinaceae

Erinaceus europaeus

III

II

II

-

NT

Muridae

Mus spretus

-

-

-

-

NT

FAMÍLIA

ESPÉCIE

Ieporidae

Oryctolagus cuniculus

leporidae

Ouriçocacheiro
Rato-dashortas

Legenda: K - Insuficientemente Conhecido; NT – Não ameaçado.

QUADRO 25: AVES POTENCIALMENTE EXISTENTES NA ÁREA DE ESTUDO.
POSIÇÃO SISTÉMICA

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO
NOME VULGAR
BERNA

BONA

DIRECTIVA
HABITATS

CITES

ESTATUTO

Cegonhabranca

II

II

A-I

-

V

Ardea cinerea

Garça-real

III

-

-

-

NT

Accipitridae

Milvus migrans

Milhafre-preto

II

II

A-I

II A

NT

Falconidae

Falco tinnunculus

Peneireiro

II

II

A-II

-

NT

Cuculidae

Cuculus canorus

Cuco canoro

III

-

-

-

NT

Tytonidae

Tyto alba

Coruja das
torres

II

-

A-II

-

NT

Alcedinidae

Alcedo atthis

Guarda-rios

II

-

A-I

-

NT

Upupidae

Upupa epops

Poupa

II

-

-

-

NT

Alaudidae

Alauda arvensis

Laverça

III

-

-

-

NT

Motacillidae

Motacilla alba

Alvéola-branca

II

-

-

-

NT

Turdidae

Erithacus rubecula

Pisco-de-peitoruivo

II

II

-

-

NT

Fringillidae

Carduelis carduelis

Pintassilgo

II

-

-

-

NT

Anatidae

Anas platyrhynchos

Pato-real

III

II

D

-

NT

Rallidae

Gallinula chloropus

Galinhad'água

III

-

D

-

NT

Alectoris rufa

Perdiz

III

-

D

-

NT

Coturnix coturnix

Codorniz

III

II

D

-

NT

Scolopacidae

Scolopax rusticola

Galinhola

III

II

D

-

K

Turdidae

Turdus philomelos

Tordo

III

II

D

-

NT

FAMÍLIA

ESPÉCIE

Ciconiidae

Ciconia ciconia

Ardeidae

Phasianidae
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POSIÇÃO SISTÉMICA

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO
NOME VULGAR

FAMÍLIA

Corvidae

ESPÉCIE

BERNA

BONA

DIRECTIVA
HABITATS

CITES

ESTATUTO

Turdus merula

Melro

III

II

D

-

NT

Garrulus glandarius

Gaio

-

-

D

-

NT

Corvus corone

Gralha preta

-

-

D

-

NT

Legenda: K - Insuficientemente Conhecido; NT – Não ameaçado; V - Vulnerável.

Da avifauna identificada salienta-se a presença de espécies com valor cinegético e, por isso,
incluídas no anexo D do Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro (que estabelece a primeira
alteração do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril). Como tal, são espécies ainda sujeitas a
legislação específica de caça como a Lei nº 173/994, de 21 de Setembro, e o Decreto-Lei nº
202/20045, de 18 de Agosto.

O RDENAMENTO DO T ERRITÓRIO

9.5.

9.5.1. 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 Guadiana (PBH Guadiana) - Decreto Regulamentar nº
16/2001, de 5 de Dezembro;

•

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo (PROF Alto Alentejo) – Decreto
Regulamentar nº 37/2007, de 3 de Abril;

•

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000) - Resolução do Conselho de Ministros
nº 115-A/2008, de 21 de Julho;

•

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo) – aprovado em
Conselho de Ministros, a 16 de Julho de 2010;

•

Plano Director Municipal (PDM) de Elvas - Deliberação nº 279/2010, de 2 de Fevereiro.

Sempre que necessário foi também consultada legislação específica relacionada.
4
5

Estabelece a Lei de Bases Gerais da Caça.
Regulamenta a Lei de Bases Gerais da Caça.
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9.5.2. 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
-

PBH Guadiana;

-

PROF Alto Alentejo;

-

PSRN 2000;

Âmbito regional
-

•

PROT Alentejo;

Âmbito municipal
-

PDM de Elvas.

O PBH Guadiana procura obedecer aos princípios orientadores da política portuguesa de
ambiente, consignada no Plano Nacional da Política do Ambiente (PNPA), 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, o Projecto encontra-se localizado na Unidade de Planeamento
“Caia”, correspondente à bacia nacional do rio Caia.
O PROF Alto Alentejo é um instrumento sectorial de gestão territorial que procura enquadrar e
estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, de forma a
promover a produção de bens e serviços, e o desenvolvimento sustentado do espaço florestal. De
acordo com o seu Mapa Síntese (Mapa 1), a área do Projecto insere-se na Sub-região
Homogénea “Planície do Alto Alentejo”, estando abrangida pelas seguintes classes:
•

“Zonas sensíveis para a conservação”:
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-

“Corredores Ecológicos”;

-

“Sítios da Lista Nacional (Directiva Habitats)”.

O PSRN 2000 é um instrumento de natureza sectorial que visa a concretização da política
nacional de conservação da biodiversidade, através da salvaguarda e valorização dos Sítios e
ZPE do território continental, bem como a manutenção nestas áreas das espécies e habitats num
estado de conservação favorável. O local do Projecto encontra-se inserido num dos Sítios
integrantes da Rede Natura 2000, designadamente o Sítio PTCON0030 – Caia, classificado pela
Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97 de 28 de Agosto, e constante da Resolução do
Conselho de Ministros nº 115-A/2008, de 21 de Julho, que aprova o PSRN 2000. Pela sua
inclusão na Rede Natura 2000 integra uma área sensível, com base no disposto na alínea b) do
art. 2º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio.
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 Elvas, enquanto instrumento estratégico para a organização do espaço municipal,
inclui a área do Projecto nas seguintes classes de espaço:
•

“Espaço Agrícola”;

•

“Espaço de Actividade Extractiva”:

•

-

“Área com Actividade Extractiva”;

-

“Área com Potencial para a Actividade Extractiva”;

“Estrutura Ecológica Municipal”.

O mesmo instrumento condiciona a área do Projecto ao regime da Reserva Ecológica Nacional e
aos Recursos Florestais, com vista à protecção dos povoamentos de sobreiro ou azinheira.
Condiciona-a, ainda, ao regime da conservação da natureza pela abrangência territorial do Sítio
Caia. Apesar de identificada uma zona a Sul na área da Projecto com solos com capacidade de
uso A (ponto 9.3.2), não foi encontrada qualquer classificação dos mesmos como solos
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integrantes da Reserva Agrícola Nacional. No Desenho 06 (Anexo I) são apresentados os
extractos das Plantas de Ordenamento e Condicionantes do PDM de Elvas.
A área da REN a afectar pelo Projecto encontra-se contabilizada em aproximadamente 16,3
hectares, correspondentes a Áreas Estratégicas de Protecção e Recarga de Aquíferos, sendo
admitida e autorizada a ampliação de explorações existentes nos termos do Decreto-Lei nº
166/20086, de 22 de Agosto, e demais legislação aplicável.

USO DO S OLO

9.6.

9.6.1. Metodologia
A análise do uso actual do solo na área da Pedreira do Favaco foi efectuada com recurso, para
além do reconhecimento in-situ, aos seguintes elementos:
•

Carta de Ocupação do Solo nº 400 (à escala 1/25 000);

•

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);

•

Fotografias aéreas;

•

Bibliografia temática.

9.6.2. Caracterização da Situação de Referência
Com base na análise da Carta de Ocupação do Solo e com posterior validação in-situ verifica-se o
predomínio das seguintes áreas e classes de ocupação, segundo a Nomenclatura da Carta de
Ocupação do Solo de Portugal Continental (COS’ 90):
•

Áreas artificiais
o

Improdutivos
-

•

6

Pedreiras, saibreiras, minas a céu aberto (JJ1);

Áreas agrícolas

Estabelece o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional.
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o

Terras aráveis – Culturas anuais
-

•

Sequeiro (CC1);

Floresta
o

Folhosas
-

Azinheira, com grau de coberto superior a 50% (ZZ3);

-

Azinheira, com grau de coberto de 30% a 50% (ZZ2).

No Desenho 07 (Anexo I) é apresentado o extracto da Carta de Ocupação do Solo para a área do
Projecto.
Através da interpretação da fotografia aérea da área da Pedreira, datada de 2007, e da sua
comparação com a ocupação do solo definida na COS’90, verifica-se que as principais alterações
à ocupação do solo ocorreram nas zonas Este e Sul com a instalação dos aterros em área de
azinhal. O mesmo sucede a Nordeste, mas com a ocupação de uma pequena área de culturas de
sequeiro com um dos aterros (Fotografia 9). Nestes locais, o coberto vegetal é escasso e limitado
a espécies herbáceas e algumas sub-arbustivas (Fotografia 10).

FOTOGRAFIA 9: VISTA PARA A ÁREA OCUPADA POR UM DOS ATERROS.
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FOTOGRAFIA 10: FORMAÇÕES HERBÁCEO-ARBUSTIVAS JUNTO AOS ATERROS.

PAISAGEM

9.7.

9.7.1. Metodologia
Para a caracterização da paisagem no local do Projecto 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 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 400 (escala 1/25000);

•

Carta de Ocupação do Solo nº 400 (escala 1/25000);
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•

Fotografias aéreas;

•

Reconhecimento de campo com registo fotográfico;

•

Bibliografia específica considerada pertinente.

9.7.2. Caracterização da Situação de Referência
Do ponto de vista fisiográfico, a Pedreira do Favaco localiza-se numa região de relevo ondulado,
constituída por uma sucessão de colinas e vales mais ou menos abertos. Encontra-se a uma
altitude compreendida entre os 209 e os 246 m, numa zona com declive médio suave a moderado
(< 8%) – Desenho 08, Anexo I.
É atravessada por uma linha de água subsidiária da Ribeira da Ventosa, afluente do Rio Caia. Em
observação local, verificou-se que esta linha de água não possui expressão territorial visível,
devido ao relevo existente e ao seu regime temporário, com caudais reduzidos. As linhas de festo
existentes possuem fraca expressão, também devido ao relevo.
A paisagem é marcada pela actividade antrópica, seja pela existência de explorações de inertes
seja pelas áreas de montado. Localmente verifica-se o desenvolvimento de actividades pecuárias
de pequena dimensão e de carácter familiar. Da conjugação dos factores naturais e culturais
presentes na região, resulta a inclusão da área do Projecto no grupo de unidades de paisagem
“Alto Alentejo” e na unidade de paisagem “Peneplanície do Alto Alentejo”, com base no estudo
coordenado pela DGOTDU - Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em
Portugal Continental. O carácter da paisagem encontra-se associado a um ambiente rural,
marcado por actividades mais tradicionais, como as actividades agro-pastoris, e pela ocorrência
de outras actividades de que são exemplo a indústria extractiva.
Visualmente, a paisagem é definida por elementos de natureza estrutural e pelos estímulos
visuais e não visuais que estes provocam no observador. A percepção que o observador tem da
paisagem é função da sua estrutura, da sua maior ou menor permeabilidade e fragilidade visual.
Para a análise da qualidade visual da paisagem onde se insere a Pedreira do Favaco e sua
envolvente próxima foram definidas cinco sub-unidades de paisagem (A, B, C, D e E), com base
na morfologia do relevo, no coberto vegetal e nas acessibilidades visuais. A sua área de
abrangência para o presente estudo encontra-se delimitada pela bacia visual estabelecida a partir
dos pontos de maior altimetria (Desenho 09, Anexo I).
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A sub-unidade de paisagem A incide sobre a Albufeira do Caia, localizada a Norte da exploração.
Trata-se de uma sub-unidade com forte expressão na paisagem quer pelo impacto visual que
acarreta quer pelo valor biótico, económico e social. Apresenta uma estrutura visual aberta, com
fraca capacidade de absorção e média permeabilidade visual, das quais resulta média a alta
qualidade visual.
A sub-unidade de paisagem B integra um troço do Rio Caia e respectivo vale. Distingue-se pela
vegetação ripícola que noutras linhas de água da região possui fraca expressão, na qual se
incluem freixos (Fraxinus spp.) e choupos (Populus spp.), alternados por faixas maioritariamente
arbustivas compostas pelas espécies Crataegus monogyna spp. Brevispina (pilriteiro) e Nerium
oleander (loendro). Possui uma estrutura visual fechada, marcada por uma baixa fragilidade e alta
absorção visual. No global, apresenta uma alta qualidade visual.
A sub-unidade de paisagem C integra a área do Projecto e corresponde a uma zona planáltica
com predominância das áreas de montado. Integra várias explorações de inertes que surgem de
forma dispersa pela sua área de abrangência. Inclui algumas habitações isoladas, do tipo monte,
e várias captações de água superficial que servem para abeberamento de animais e para apoio às
explorações. Integra, ainda, parte da EM 243 a partir da qual existe contacto visual directo com a
Pedreira. A estrutura visual é genericamente aberta, pelo que a sua capacidade de absorção
visual é média a baixa, sobretudo se considerados os aterros associados às explorações, a
proximidade a acessos viários de carácter municipal e a outras explorações (Fotografia 11). Já a
sua fragilidade visual é média a baixa.

FOTOGRAFIA 11: VISTA PARA A SUB-UNIDADE C.
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A sub-unidade de paisagem D engloba a área a Sudoeste do local do Projecto, onde predominam
as culturas arvenses de sequeiro. Não evidencia elementos de particular interesse. A sua
estrutura é aberta, com baixa capacidade de absorção e alta fragilidade visual. Assim, a qualidade
desta sub-unidade é média a baixa.
Por último, a sub-unidade de paisagem E inclui a área a Este do Rio Caia e, à semelhança da
sub-unidade anterior, não apresenta elementos naturais ou culturais de relevância. Trata-se de
uma área marcada pelas culturas de sequeiro e algumas áreas de regadio. A sua qualidade visual
é igualmente média a baixa.
Ainda no que respeita a acessibilidades visuais, há a registar a ocorrência de observadores a
partir de uma exploração localizada na proximidade da Pedreira do Favaco. Estas acessibilidades
não são, contudo, significativas uma vez que esta exploração está localizada a cotas inferiores.

SÓCIO-ECONOMIA

9.8.

9.8.1. Metodologia
O estudo da sócio-economia da área de intervenção da Pedreira do Favaco baseia-se na análise,
a nível local, concelhio, regional e supra-regional, de dados recolhidos durante as visitas
efectuadas ao local e das informações estatísticas disponibilizadas pelas seguintes entidades:
•

CCDR Alentejo – Proposta de Programa Operacional Regional do Alentejo (2007-2013);

•

INE – Anuário Estatístico da Região Alentejo (2001, 2005, 2006, 2008);

•

INE – Censos para a Região do Alentejo, 1991 e 2001.

A análise do território de intervenção teve como objectivo analisar a evolução demográfica do
povoamento, do emprego e da economia em geral, e em especial da importância da actividade
extractiva no desenvolvimento económico. Assim foram analisados os seguintes elementos:
•

Demografia;

•

Estrutura socio-económica;

•

Urbanização e povoamento;
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•

Infra-estruturas;

•

Equipamentos colectivos;

•

Espaços-canais e meios de transporte.

Posteriormente, avaliou-se o significado da Pedreira do Favaco à escala local e regional. Através
da análise demográfica pretendeu-se avaliar o grau de importância em termos de população local,
regional e nacional, que o Projecto em estudo pode assumir.
Do mesmo modo, o estudo da estrutura socio-económica permitiu avaliar as incidências a nível
local, regional e nacional, bem como no que diz respeito aos trajectos utilizados nas deslocações
diárias das populações na área de intervenção da Pedreira.
O estudo da urbanização e povoamento, infra-estruturas e equipamentos colectivos, permitiu
avaliar a influência do Projecto em termos de desenvolvimento dos aglomerados directamente
abrangidos e das respectivas condições de habitabilidade e disponibilidade de serviços públicos.
Por fim, com a análise dos aspectos espaços-canais e meios de transporte, procurou-se avaliar o
grau de interferência que o Projecto apresentará em termos de rede de tráfego e das possíveis
alterações em termos de acessibilidades.

9.8.2. Caracterização da Situação de Referência
9.8.2.1. Enquadramento Territorial

O concelho de Elvas situa-se geograficamente na região Alentejo e sub-região Alto Alentejo,
apresentando uma área total de 631,3 Km2. É constituído por onze freguesias, duas delas
essencialmente urbanas e as restantes rurais ou semi-rurais.
Com uma população de 22118 habitantes, o concelho de Elvas é o segundo maior concelho do
Alto Alentejo, tanto em área como em população.
9.8.2.2. Análise Demográfica

A região Alentejo apresenta uma estrutura demográfica profundamente desequilibrada, dada a
forte incidência do fenómeno migratório na população jovem adulta em idade activa, fenómeno
que se verificou especialmente entre as décadas de 50 e 80.
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A incidência continuada deste fenómeno trouxe como consequência, para além da redução do
efectivo global da população, o envelhecimento demográfico generalizado a todos os segmentos
etários da população, incluindo o da população activa, com implicações na ocorrência de índices
de dependência que figuram entre os mais elevados da região e do país.
O Alentejo constitui a região mais envelhecida do país, com um índice de envelhecimento de
172,9 %, registando a maior proporção de idosos: 23% e, simultaneamente, a mais baixa de
jovens (13,3%).
Como se verifica pela análise do Quadro 26, Elvas tem sofrido nos últimos dez anos uma
diminuição da população na ordem dos 2,5%. Este decréscimo sentido ao nível concelhio foi,
apesar de tudo, inferior à média sub-regional (-8,1%) e à média regional (-5,3%), denotando-se
uma atenuação da diminuição de residentes, relativamente à década entre 1991 e 2001 (-4,5%).
Ao nível das freguesias em estudo observou-se, entre 1991 e 2001, uma variação negativa de
população bastante significativa, na ordem dos 12,9 %.
QUADRO 26: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA REGIÃO, SUB-REGIÃO E CONCELHO, ENTRE 1991 E 2001 E ENTRE 1991 E
2008.

REGIÃO

Alentejo
Alto Alentejo
Elvas
Freguesia de Caia e S. Pedro
Freguesia de S. Vicente e
Ventosa

POPULAÇÃO TOTAL RESIDENTE
(HAB.)

VARIAÇÃO ENTRE 1991 E
2001 (%)

VARIAÇÃO ENTRE 2001 E
2008 (%)

1991

2001

2008

782331
134607
24474
4339

776585
127026
23361
3779

22.118
116.744
757.069
-

-0,7
-5,6
-4,5
-12,9

-5,3%
-8,1%
-2,5%
-

921

808

-

-12,3

-

(Fonte: INE - Censos 1991, 2001; Anuário 2008 da Região Alentejo)

As freguesias de São Vicente e Ventosa e Caia e São Pedro, com cerca de 100,6 e 94,9 Km2,
respectivamente, inserem-se na zona Nordeste do concelho (Desenho 01, Anexo I). A primeira
freguesia é classificada como Área Predominantemente Urbana, dada a sua densidade
populacional; já a segunda, com menor densidade populacional é classificada como Área
Tipicamente Rural (Quadro 27).
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QUADRO 27: ÁREAS E DENSIDADE POPULACIONAL EM 2001 E 2008, DA REGIÃO ALENTEJO, SUB-REGIÃO ALTO ALENTEJO,
CONCELHO DE ELVAS E FREGUESIAS EM ESTUDO.

ÁREA (KM )

DENSIDADE
POPULACIONAL EM 2001
2
(HAB/KM )

DENSIDADE
POPULACIONAL EM
2
2008 (HAB/KM )

2

Região

Alentejo

27323,9

19,6

24,0

Sub-Região

Alto Alentejo

6247,9

20,3

18,7

Concelho

Elvas
São Vicente e
Ventosa
Caia e São Pedro

631,3

36,4

35,0

100,6

8

-

94,9

39,8

-

Freguesias

(Fonte: INE - Anuários Estatísticos Regionais 2001 e 2008 - Região Alentejo)

No que se refere ao comportamento micro-demográfico verifica-se que o concelho de Elvas
apresenta um valor de natalidade inferior à média nacional, mas superior à região e sub-região,
tanto em 2001 como em 2008. A taxa de mortalidade do concelho apresenta-se, por outro lado,
superior à média nacional, mas inferior à média regional e sub-regional, em 2001 e 2008. Em
ambas as datas, registou-se um excedente de vidas negativo no concelho (taxa de natalidade
inferior à taxa de mortalidade), apesar de inferior ao da sub-região e região respectivas (Quadro
28).
QUADRO 28: INDICADORES DEMOGRÁFICOS PARA A REGIÃO ALENTEJO, SUB-REGIÃO ALTO ALENTEJO E CONCELHO DE ELVAS, EM
2001 E 2008.
TAXA DE
NATALIDADE (%)

TAXA DE MORTALIDADE
(%)

TAXA DE NATALIDADE
(%)

2001

Portugal
Região Alentejo
Sub-região Alto
Alentejo
Elvas

TAXA DE
MORTALIDADE (%)

2008

11,73
8,4

10,30
14,2

9,8
8,6

9,8
14,0

8,2

16

7,5

15,8

10,8

13,1

9,2

12,9

(Fonte: INE - Anuários Estatísticos Regionais 2001 e 2008 - Região Alentejo)

Pela análise do Quadro 29 constata-se que no concelho a maior percentagem de população se
situa na faixa etária de 25-64, tal como se verifica a nível sub-regional e regional.
Para as faixas etárias de 0-14 e 15-24, foi no concelho de Elvas que se registaram os valores
percentuais mais elevados. Foi também neste concelho que se registou a menor percentagem de
população na faixa etária de 65 anos ou mais, o que lhe atribuiu um índice de envelhecimento
também inferior (149,5 %), em 2008 - Gráfico 10.
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QUADRO 29: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR GRANDES GRUPOS ETÁRIOS, EM 2008.
GRUPOS ETÁRIOS
TOTAL

0-14
Nº

Alentejo

15-24
%

Nº

25-64
%

Nº

%

Nº

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO
(%)

%

757069 100686 13,3 78820 10,4 403494 53,3 174069 23,0

Alto Alentejo 116.744 14.429 12,4 12094 10,4 60146
Elvas

65 OU MAIS

22.118

3167

14,3 2633 11,9 11583

172,9

51,5

3.075

25,8

208,4

52,4

4735

21,4

149,5

(Fonte: INE - Anuário Estatístico Regional 2008 - Região Alentejo)

GRÁFICO 10: POPULAÇÃO RESIDENTE, POR GRUPOS ETÁRIOS, NO CONCELHO DE ELVAS.

População residente (n.º)

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
0-14

15-24

25-64

> 65

Faixas etárias
(Fonte: INE - Anuário Estatístico Regional 2008 - Região Alentejo)

9.8.2.3. Nível de Instrução

O nível de instrução atingido pela população do concelho de Elvas é, em geral, médio. O peso
relativo da população com maiores habilitações literárias (cursos médios e superiores) é igual ou
ligeiramente superior às médias registadas para a região e sub-região, registando-se também no
concelho uma menor taxa de analfabetismo comparativamente às médias regionais e subregionais (Quadro 30).
Uma grande percentagem da população possui o primeiro ciclo - ou ensino primário - (33,2%),
seguindo-se os indivíduos com nenhum nível de ensino (18,4%), com ensino secundário (16,4%),
com o 2º ciclo (11,08%) e 3º ciclo (9,60%). Relativamente aos cursos médios e superiores, estes
são representados por uma pequena percentagem da população (0,6 e 7,8 % respectivamente) Quadro 31.
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QUADRO 30: TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO, EM 2001.
TAXA DE ANALFABETISMO
(%)

Portugal
Alentejo
Alto Alentejo
Elvas

8,9
15,9
17,6
13,6
(Fonte: INE - Censos 2001)

QUADRO 31: NÍVEL DE INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO, EM 2001.
NÍVEL DE ENSINO ATINGIDO
TOTAL

NENHUM
Nº

%

BÁSICO
1º CICLO
Nº

%

2º CICLO
Nº

%

3º CICLO
Nº

%

SECUNDÁRIO
Nº

%

MÉDIO
Nº

SUPERIOR

%

Nº

%

Alentejo 776585 153440 19,76 281229 36,21 87212 11,23 79455 10,23 110510 14,23 3849 0,50 60890 7,84
Alto
127026
Alentejo
Elvas

23361

26865

21,15

46820

36,86 14075 11,08 12192

9,60

17151

13,50

646

0,51

9277

7,30

4297

18,4

7757

33,2

11,1

3851

16,4

144

0,6

1820

7,8

2920

12,5

2590

(Fonte: INE - Censos 2001)

9.8.2.4. Economia

Em termos de estrutura produtiva, verifica-se que a participação dos sectores de actividade
económica do concelho não é uniforme. A actividade económica mais importante relaciona-se
com o sector terciário. A participação deste sector na estrutura produtiva do concelho ronda os
63,5%. Já o sector primário, com 18,9%, e o sector secundário com 17,6% têm menos relevância
(Gráfico 11).
GRÁFICO 11: SECTORES DE ACTIVIDADE.

17,6%

Terciário
Secundário

18,9%

Primário
63,5%

(Fonte: INE)
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No emprego também se registam desequilíbrios. O concelho apresenta como características mais
marcantes, um menor peso do sector primário no conjunto dos três sectores (12% da população
activa empregada), seguida do sector secundário (17%) e um claro predomínio do sector terciário
(71%), com um peso relativo superior à média da região (56%) e sub-região (59%) - Gráfico 12.
Esta situação permite concluir que o concelho de Elvas segue de perto a tendência geral para a
terciarização da economia, embora de forma mais acentuada.
GRÁFICO 12: TRABALHADORES POR CONTA DE OUTRÉM NOS ESTABELECIMENTOS EM ELVAS, POR SECTORES DE ACTIVIDADE.

12%
17%

71%

Primário

Secundário

Terciário

(Fonte: INE - Anuário Estatístico Regional 2008 - Região Alentejo)

No sector secundário, a actividade industrial apresenta uma estrutura incipiente e frágil,
dominando as micro e pequenas empresas ligadas aos sectores tradicionais, pouco exigentes em
matéria de qualificação de recursos e utilizando tecnologias pouco inovadoras. A estas situações
acresce uma distribuição espacial desequilibrada: Elvas, Nisa, Ponte de Sôr e Portalegre detêm,
no seu conjunto, cerca de 61% dos estabelecimentos da indústria transformadora sub-regional,
existindo vastas áreas onde o grau de industrialização é quase nulo e onde se colocam problemas
graves de dependência, em termos de emprego, relativamente a certos sectores, designadamente
a agricultura.
Tratando-se de uma zona detentora de recursos geológicos com alguma importância, a indústria
extractiva tem, no entanto, uma fraca representação no emprego e no volume de vendas do total
deste sector a nível regional. Será, contudo, de destacar neste domínio a existência de jazidas de
granito, que em 2000 representavam 39% do total nacional da respectiva produção.
O artesanato, com forte tradição em toda a sub-região, tem alguma relevância em termos
económicos,

como forma de ocupação da mão-de-obra,

nomeadamente feminina,

e

aproveitamento de matéria-prima local, tendo gerado ao longo dos tempos micro-economias e
modos de vida locais delas dependentes. São exemplos as rendas e bordados, os trabalhos em
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pele e couro, a olaria, os trabalhos em madeira, a latoaria, a serralharia decorativa, os buinhos, os
trabalhos em cortiça, a tapeçaria e a cestaria.
A actividade comercial, para além de pouco diversificada, é desenvolvida em unidades de
reduzida dimensão, de tipo familiar e obedecendo a uma gestão tradicional. A sua distribuição
geográfica e sectorial apresenta-se desequilibrada, fortemente concentrada nos concelhos que
integram os principais núcleos urbanos (Elvas, Nisa, Ponte de Sôr e Portalegre) e servindo,
essencialmente, como apoio às actividades tradicionais, nomeadamente a agricultura, ou para
satisfação das necessidades básicas da população.
O turismo assume-se como um sector em franco crescimento, existindo na sub-região um
conjunto de recursos e potencialidades de alguma importância no contexto nacional, que lhe
permitiram constituir-se como uma região turística reconhecida: Região de Turismo de S.
Mamede. Esta zona é, de facto, detentora de uma enorme riqueza patrimonial e paisagística que
proporciona condições para o desenvolvimento da actividade turística.
Na agricultura, os cereais e a azeitona são os produtos de maior produção, bem como as culturas
de regadio, na área da albufeira do Caia.
No que concerne ao mercado de trabalho, destaca-se que o concelho, em 2001, apresentava uma
elevada taxa de desemprego (8,0%) muito próxima da média regional (8,6%) e sub-regional
(8,1%), e superior à média nacional (6,8%) - Gráfico 13. A taxa de actividade registou no
concelho, também em 2001, valores na ordem dos 43%, aproximado ao verificado na sub-região
(42,2%), mas inferior ao das médias regional e nacional. Destaca-se também o envelhecimento
dos activos e os seus baixos níveis de instrução e de qualificação (Quadro 32 e Gráfico 14).
GRÁFICO 13: TAXA DE ACTIVIDADE E DE DESEMPREGO.
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(Fonte: INE - Censos 2001)
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QUADRO 32: POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ACTIVA, NO CONCELHO, EM 2001.

Total
0
CAE 1 – 4
5–9
Total

POPULAÇÃO
ECONOMICAMENTE
ACTIVA

Pop.
Empregada

10009
883
1815
6510
9208
(Fonte: INE - Censos 2001)

GRÁFICO 14: POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ACTIVA, NO CONCELHO.
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Os grupos de profissões mais representativos no concelho de Elvas eram, em 2001, as profissões
do sector dos serviços, os trabalhadores de produção industrial e artesãos e os trabalhadores não
qualificados, à semelhança do que acontece na região e sub-região (Quadro 33).
QUADRO 33: POPULAÇÃO RESIDENTE EMPREGADA SEGUNDO GRUPOS DE PROFISSÕES, EM 2001.
REGIÃO
ALENTEJO

SUB-REGIÃO ALTO
ALENTEJO
N.º

CONCELHO DE
ELVAS

Grupo 1- Quadros superiores
Grupo 2- Profissões intelectuais e científicas
Grupo 3- Quadros médios
Grupo 4- Empregados administrativos
Grupo 5- Serviços
Grupo 6- Agricultura e pescas
Grupo 7- Produção industrial e artesãos
Grupo 8- Operadores de instalações industriais
Grupo 9- Trabalhadores não qualificados
Grupo 0- Forças Armadas

19221
21053
25101
31555
49330
19859
59937
27265
66807
3039

2657
3316
3583
4928
8398
2895
8246
4033
10721
514

536
649
713
973
1859
479
1500
575
1746
178

TOTAL

323167

49291

9208
(Fonte: INE - Censos 2001)

Relativamente às sociedades com sede na região, observa-se pelo Quadro 34 que os três grupos
de sociedades com maior representatividade no concelho, sub-região e região são a agricultura,
produção animal, caça e silvicultura (A+B), o comércio por grosso e a retalho; reparação de
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automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e domésticos (G) e as sociedades de
Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas (K).
Com menos representatividade na região, sub-região e concelho, estão as sociedades de
produção e distribuição de electricidade, gás e água (E).
Ao nível do pessoal ao serviço das sociedades predominam, no concelho, o pessoal afecto ao
comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens de uso
pessoal e domésticos (G), ao contrário da sub-região e região que registam valores superiores de
pessoal ao serviço na actividade das indústrias transformadoras.
QUADRO 34: DISTRIBUIÇÃO DAS SOCIEDADES E PESSOAL AO SERVIÇO NOS SECTORES MAIS SIGNIFICATIVOS (CAE- REV.2) NO
CONCELHO, REGIÃO E SUB-REGIÃO, EM 2005.

SOCIEDADES, POR MUNICÍPIO DA SEDE, EM 2005
TOTAL

A+B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

MAO

N.º
Região
Alentejo

24254

3579

161

2366

25

2621

6967

2087 1520

124

3015

1789

Sub-Região
Alto Alentejo

3366

544

8

336

4

304

987

334

199

18

391

241

Concelho de
Elvas

876

162

2

58

0

69

268

69

88

2

110

48

10874

9463

Pessoal ao Serviço nas sociedades, por município da sede, em 2005
Região
Alentejo

128183

12252 2357 32342

226

16495

29930

7240 5933 1071

Sub-Região
Alto Alentejo

16975

1458

48

5156

23

1874

4924

1155

627

166

857

687

Concelho de
Elvas

3126

351

…

350

0

373

1143

379

235

…

194
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(Fonte: INE – Anuário Estatístico da Região Alentejo - 2006)

Legenda:
A – Agricultura, produção animal, caça e silvicultura; B – Pesca; C – Indústrias extractivas; D – Indústrias
transformadoras; E – Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água; F – Construção; G –
Comércio por grosso e a retalho, reparação de automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico;
H – Alojamento e restauração; I – Transportes, armazenagem e comunicação; J – Actividades financeiras; K
– Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas; M – Educação; N – Saúde e acção
social; O – Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais.

Por outro lado, no que diz respeito à situação dos desempregados face ao emprego, verifica-se
que 20,47% da população eram, em 2001, candidatos ao 1º emprego e cerca de 79,53%
procuravam um novo emprego (Quadro 35 e Gráfico 15).
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QUADRO 35: POPULAÇÃO RESIDENTE DESEMPREGADA SEGUNDO A CONDIÇÃO DE PROCURA DE EMPREGO.
POPULAÇÃO DESEMPREGADA (2001) - N.º
TOTAL PROCURA DO 1º EMPREGO

Elvas

801

164

%

PROCURA DE NOVO EMPREGO

%

20,47

637

79,53
(Fonte: INE - Censos 2001)

GRÁFICO 15: POPULAÇÃO DESEMPREGADA NO CONCELHO, EM 2001.
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9.8.2.5. Infra-estruturas de Saneamento Básico e Electricidade

As infra-estruturas básicas do concelho consideram-se boas em termos de satisfação das
necessidades gerais da população.
Segundo o Anuário Estatístico da Região Alentejo de 2008, 93% da população do concelho de
Elvas, em 2006, era servida quase na sua totalidade com abastecimento de água, aproximandose do valor verificado na sub-região de 97% e ficando ligeiramente acima do da região onde o
abastecimento à população era de 92%.
Relativamente à electricidade, a população residente em alojamentos com rede eléctrica ronda os
96%.
Em 2006, cerca de 92% da população do concelho era servida com sistemas de drenagem de
águas residuais, valor ligeiramente inferior ao registado na sub-região (94%), mas bastante
superior ao da região (82%). O tratamento de águas residuais servia apenas 76% da população
do concelho, valor muito inferior aos 92% na sub-região, mas superior aos 73% na região.
De acordo com os dados estatísticos mais recentes respeitantes ao sistema de recolha de
resíduos sólidos urbanos de Elvas, em 2001, 95% da população do concelho era servida por este
sistema, encontrando-se actualmente já implementado o sistema de recolha selectiva de resíduos.
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9.8.2.6. Saúde

No que se refere aos equipamentos de saúde existentes, o concelho conta com 1 hospital oficial,
1 centro de saúde, 7 extensões do centro de saúde e 7 farmácias.
A nível concelhio, cada 1000 habitantes contavam, em 2008, com cerca de 4,8 médicos (3,0 para
a sub-região e 2,0 na região), 6,4 enfermeiros (5,7 para a sub-região e 4,4 na região) e eram
servidos por 0,5 farmácias (0,7 na sub-região e 0,5 na região).
9.8.2.7. Educação e Estabelecimentos de Segurança Social

Em termos de estabelecimentos de ensino pode-se dizer que Elvas está dotada de uma rede de
estabelecimentos de ensino e formação profissional diversificada (Quadro 36).
QUADRO 36: ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO CONCELHO DE ELVAS.
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Educação Pré-Escolar (2007/2008)
1º Ciclo
Ensino Básico
(2007/2008)

2º Ciclo
3º Ciclo

Ensino Secundário
(2007/2008)
Ensino Superior (2005/2006)

Nº

Público
Privado
Público
Privado
Público
Privado
Público
Privado
Público
Privado
Público
Privado

13
7
13
1
3
1
3
1
2
1
1
---

(Fonte: INE - Anuários Estatísticos da Região Alentejo - 2005 e 2008)

Em termos de estabelecimentos de segurança social, Elvas apresentava em 20007, 8 creches, 7
centros de ATL, 9 estabelecimentos de apoio domiciliário, 6 centros de dia e 6 lares de idosos.
9.8.2.8. Infra-estruturas de Apoio à População

Existem nas freguesias abrangidas pelo projecto, as seguintes infra-estruturas de apoio à
população:

7

Fonte: INE - Anuários Estatísticos da Região Alentejo – 2001.
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QUADRO 37: ALGUMAS INFRA-ESTRUTURAS DE APOIO À POPULAÇÃO NAS FREGUESIAS DE CAIA E S. PEDRO E DE S. VICENTE E
VENTOSA.
FREGUESIAS
INFRA-ESTRUTURAS

CAIA E S.
PEDRO

S. VICENTE E
VENTOSA

Mini-mercado
Recolha de Lixo
Estação ou Posto de Correio
Centro de Saúde ou Extensão
Ensino Básico –1º Ciclo (Público)
Farmácia
Centro de Dia
Biblioteca



















- existe

 - não existe
(Fonte: INE)

9.8.2.9. Infra-estruturas Rodoviárias e Ferroviárias

O concelho de Elvas tem potencialidades para um rápido desenvolvimento. A proximidade a
Espanha e a boa ligação rodoviária ao litoral conferem-lhe uma localização privilegiada, com
influência decisiva no desenvolvimento das actividades comercial e turística.
A rede de ligações rodoviárias apresenta-se bem estruturada. Como principais vias tem o itinerário
principal IP7 e como itinerário complementar a estrada nacional 373. Relativamente às estradas
regionais, o concelho é servido por uma rede viária que, em conjunto com a rede fundamental e
complementar, satisfaz plenamente as necessidades, conforme se pode verificar pelo Quadro 38
e pela Figura 3.
QUADRO 38: INFRA-ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS.
ITINERÁRIOS

PONTOS EXTREMOS E INTERMÉDIOS

IP7/A6

Lisboa (CRIL) - Setúbal - Évora - Estremoz - Elvas - Caia

EN 373

Campo Maior (entroncamento da EN 371) - Elvas (IP 7)

ER 246

Arronches- Elvas

ER 243

Avis - Ervedal - Fronteira - Monforte - Santa Eulália - Campo Maior

ER 243-1

Sta. Eulália-Terrugem

ER 371

Campo Maior-Fronteira

ER 373

Elvas-Alandroal
(Fonte: http://www.iestradas.pt)
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(Fonte: http://viajar.clix.pt )
FIGURA 3: REDE VIÁRIA DO CONCELHO DE ELVAS.

Ao nível de infra-estruturas ferroviárias, o concelho conta com a linha do Leste e uma estação: a
Estação das Fontainhas.
9.8.2.10. Rede Viária e Volume de Tráfego Afecto à Pedreira do Favaco

A circulação dos veículos pesados que efectuam a expedição do material extraído na Pedreira do
Favaco é desenvolvida pelos circuitos identificados no quadro seguinte.
QUADRO 39: CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS AFECTOS À PEDREIRA DO FAVACO.
CIRCUITO

DESTINO

1

St.ª Eulália > EN 243 > Campo Maior > EN 373 > Elvas > A6 > Espanha

2

St.ª Eulália > EN 243 > Campo Maior > EN 371 > Arronches > EN 246 > Portalegre > Norte do
país (vários destinos)

3

St.ª Eulália > EN 243 > Barbacena > Caminho regional > Vila Fernando > Norte do país
(vários destinos)
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Dos circuitos utilizados, apenas o terceiro envolve o atravessamento de povoações (Barbacena e
Vila Fernando), pelo que é uma alternativa de utilização esporádica.
O volume de tráfego é, na presente data, resumido à circulação de veículos pesados com rocha
ornamental. A expedição e, consequentemente o volume de camiões é de 6 a 7 por semana,
sendo o transporte efectuado por semi-reboques com estrado aberto.
O volume de tráfego afecto à expedição de rocha industrial é actualmente inexistente, uma vez
que o material transformado é armazenado no interior da Pedreira. Com a ampliação da Pedreira
e o acréscimo da produção de agregados, serão iniciadas as deslocações de veículos. Nesta fase,
não é possível estimar o volume de camiões por semana.

9.9.

RESÍDUOS

9.9.1. Metodologia
Optou-se por iniciar esta abordagem com um enquadramento legal, identificando os diplomas
legais mais relevantes neste contexto. Seguidamente procedeu-se ao enquadramento da 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.

9.9.2. 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 matériasprimas 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
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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:
•

Resíduos de produção ou de consumo não especificados nos termos das subalíneas
seguintes;

•

Produtos que não obedeçam às normas aplicáveis;

•

Produtos fora de validade;

•

Matérias acidentalmente derramadas, perdidas ou que sofreram qualquer outro acidente,
incluindo quaisquer matérias ou equipamentos contaminados na sequência do incidente
em causa;

•

Matérias contaminadas ou sujas na sequência de actividades deliberadas, tais como, entre
outros, resíduos de operações de limpeza, materiais de embalagem ou recipientes;

•

Elementos inutilizáveis, tais como baterias e catalisadores esgotados;

84

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DO FAVACO

•

Substâncias que se tornaram impróprias para utilização, tais como ácidos contaminados,
solventes contaminados ou sais de têmpora esgotados;

•

Resíduos de processos industriais, tais como escórias ou resíduos de destilação;

•

Resíduos de processos antipoluição, tais como lamas de lavagem de gás, poeiras de filtros
de ar ou filtros usados;

•

Resíduos de maquinagem ou acabamento, tais como aparas de torneamento e fresagem;

•

Resíduos de extracção e preparação de matérias--primas, tais como resíduos de
exploração mineira ou petrolífera;

•

Matérias contaminadas, tais como óleos contaminados com bifenil policlorado;

•

Qualquer matéria, substância ou produto cuja utilização seja legalmente proibida;

•

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;

•

Matérias, substâncias ou produtos contaminados provenientes de actividades de
recuperação de terrenos;

•

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.
Resíduo Urbano – o resíduo proveniente de habitações, bem como outros resíduos que, pela sua
natureza ou composição, seja semelhante ao resíduos proveniente de habitações.
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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:
•

Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de energia;

•

Recuperação ou regeneração de solventes;

•

Reciclagem ou recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como
solventes, incluindo as operações de compostagem e outras transformações biológicas;

•

Reciclagem ou recuperação de metais e de ligas;

•

Reciclagem ou recuperação de outras matérias inorgânicas;

•

Regeneração de ácidos ou de bases;

•

Recuperação de produtos utilizados na luta contra a poluição;

•

Recuperação de componentes de catalisadores;

•

Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos;

•

Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o ambiente;

•

Utilização de resíduos obtidos em virtude das operações enumeradas nos pontos
anteriores;
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•

Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações enumeradas nos pontos
anteriores;

•

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.

9.9.3. Enquadramento Legal
A legislação nacional e 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 para 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, isto é, 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 decreto 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
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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.
A partir do dia 21 de Novembro de 2008, as operações de registo no âmbito do SIRER passaram
a ser asseguradas pelo novo sistema SIRAPA - Sistema de Registo da APA disponível no
endereço http://sirapa.apambiente.pt.
No artigo 48º deste diploma é estabelecido que estão sujeitos à 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 litros;

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, 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:
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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;

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.

Destaca-se, também, 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.
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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.

9.9.4. Caracterização da Gestão de Resíduos
9.9.4.1. Enquadramento Regional e Local dos Fluxos de Resíduos

De seguida é feito um breve enquadramento regional e local da gestão dos fluxos de resíduos.
É de referir que no Sistema de Informação do Licenciamento de Operações de Gestão de
Resíduos (SILOGR), disponível no sitio http://www.apambiente.pt/silogr/pages/principal.aspx, é
possível identificar os operadores de gestão de resíduos não urbanos que actuam no concelho de
Elvas.
9.9.4.1.1 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 diploma foi parcialmente alterado pelos
Decreto-Lei nº 162/2000, de 27 de Julho e Decreto-Lei nº 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;
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•

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 Verde8 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
pelas indústrias farmacêuticas ou pelas empresas distribuidoras do sector; e os resíduos de
medicamentos.
No Quadro 40 identifica-se a rede de farmácias integradas no sistema gerido pela Valormed no
concelho de Elvas.
QUADRO 40: REDE DE FARMÁCIAS INTEGRADAS NO SISTEMA GERIDO PELA VALORMED, NO CONCELHO DE ELVAS.
FARMÁCIA

LOCAL

Farmácia Calado
Farmácia Carbó Batista
Farmácia Costa
Farmácia Europa
Farmácia Lux
Farmácia Moutta
Farmácia Rosado e Silva

Elvas
Vila Boim
Elvas
Elvas
Elvas
Elvas
Elvas

(Fonte: www.valormed.pt, consulta realizada a 1 de Junho de 2009)

A Valorfito gere as embalagens primárias de produtos fitofarmacêuticos com capacidade inferior a
250 litros. O símbolo da Valorfito9 identifica as embalagens que são geridas por entidade gestora.

8

9
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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 Elvas existem três centros de recepção de resíduos de embalagem geridos pela
Valorfito (Quadro 41).
QUADRO 41: REDE DE CENTROS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS GERIDOS PELA VALORFITO, NO CONCELHO DE ELVAS.
FARMÁCIA

LOCAL

Agrigénese
Ecoraia – assessoria agroambiental
Lda.
Sanielvas Lda.

Elvas
Elvas
Elvas

(Fonte: www.valorfito.com, consulta realizada a 1 de Junho de 2009)

9.9.4.1.2 Fluxo dos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos
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 diploma
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 42.
QUADRO 42: CATEGORIAS DE REEE ENGLOBADAS NO DECRETO-LEI Nº 230/2004.
CATEGORIAS

Grandes electrodomésticos
Pequenos electrodomésticos
Equipamentos informáticos e de telecomunicações
Equipamentos de consumo
Equipamentos de iluminação
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
Grandes electrodomésticos

Existem dois sistemas integrados de gestão de REEE:
•

AMB3E - Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos; e
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•

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.
À data da realização este Relatório estava em curso o processo de licenciamento da Valnor para a
recepção e armazenamento de REEE.
9.9.4.1.3 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.
9.9.4.1.4 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.
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 (por
exemplo, dumpers, giratórias, etc.). No entanto, a maioria dos centros da rede Valorcar recebe
estes equipamentos em fim de vida.
Na consulta feita ao sítio da Valorcar encontrou-se apenas um centro de recepção de VFV no
Distrito de Portalegre, a Valnor.
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9.9.4.1.5 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 de pneus usados no Distrito de Portalegre é a Valnor.
9.9.4.1.6 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.
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.
9.9.4.1.7 Sistema de Municipal de Gestão de Resíduos
A recolha indiferenciada de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no concelho de Elvas é efectuada
pela própria autarquia, que depois os encaminha para o aterro sanitário da Valnor - Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.
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A Valnor é uma empresa multimunicipal responsável pela gestão, valorização e tratamento dos
resíduos sólidos urbanos dos concelhos de Vila de Rei, Mação, Sardoal, Gavião, Abrantes,
Sousel, Portalegre, Ponte de Sor, Nisa, Monforte, Marvão, Fronteira, Elvas, Crato, Castelo de
Vide, Campo Maior, Avis, Arronches e Alter do Chão. Procede à recolha selectiva, tratamento e
valorização dos resíduos sólidos recepcionados.
O concelho de Elvas tem um ecocentro e uma estação de transferência.
9.9.4.2. Resíduos equiparados a urbanos

Os resíduos equiparados a urbanos são produzidos no escritório e nas instalações sociais que
compreendem os sanitários e o refeitório. Em todos estes espaços existem contentores para a
deposição dos resíduos. No entanto, até à presente data, não se procede à deposição selectiva
dos resíduos sólidos urbanos.
9.9.4.3. Resíduos Industriais

Nesta abordagem é importante referir que os resíduos industriais compreendem os resíduos
produzidos na oficina (onde são efectuadas acções de manutenção dos equipamentos) e os
escombros e desperdícios provenientes da lavra (Fotografia 12).

FOTOGRAFIA 12: ESCOMBROS (À ESQUERDA) E DESPERDÍCIOS (À DIREITA).

No Quadro 43 apresentam-se os resíduos industriais produzidos na Pedreira do Favaco.
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QUADRO 43: CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS NA PEDREIRA DE FAVACO.
DESIGNAÇÃO DO RESÍDUO

CÓDIGO LER

DESTINATÁRIOS

Resíduos de extracção de
minérios não metálicos

01 01 02

Instalação de
britagem

Resíduos do corte e serragem de
pedra não abrangidos em 01 04
07

01 04 13

Instalação de
britagem

Metais ferrosos

16 01 17

Reciclagem
Eborense

Outros óleos de motores,
transmissões e lubrificação

13 02

Auto Vila SA.
(Fonte: Granital, 2010)

Os escombros (resíduos de extracção de minérios não metálicos) e os desperdícios (resíduos do
corte e serragem da pedra) são encaminhados para a instalação de britagem onde se produzem
os seguintes agregados: pó-de-pedra, brita 1, brita 2, brita 3, balastro, enrocamento, tout-venant
1ª e tout-venant 2ª.
A recolha e valorização dos óleos usados são realizadas pela Autovila. Os óleos são
encaminhados paro o Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos
Perigosos do SISAV (CIRVER SISAV) na Chamusca. A licença ambiental do CIRVER SISAV foi
emitida a 2 de Novembro de 2006, tendo como referência LA nº 42/2006.
O armazenamento dos óleos é feito na oficina.
Actualmente o abastecimento de combustível é feito através de bidons (Fotografia 13). Está
previsto para breve a construção de um tanque de combustível.
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FOTOGRAFIA 13: BIDON DE COMBUSTÍVEL LOCALIZADO NA OFICINA.

Ao nível da gestão de resíduos verifica-se que a identificação dos locais de armazenamento
temporário dos resíduos deve ser melhorada, bem como a sua segregação e contentorização na
Pedreira.

9.10.

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

9.10.1.

Metodologia

A metodologia adoptada na execução do presente estudo dividiu-se em duas fases:
•

Trabalho de gabinete;

•

Realização de Prospecções Arqueológicas.

O trabalho de gabinete consistiu na análise inicial do plano pormenorizado do projecto, de forma
a:
•

Conhecer o Projecto e a preparar a melhor estratégia de intervenção;

•

Definir estratégias de abordagem nas áreas afectadas, através de cartografia geral e de
plantas pormenorizadas, para enquadramento do Projecto na paisagem, identificação dos
principais acidentes de relevo e melhores vias de acesso ao terreno, localização de todos
os elementos de obra e cartografia de todos os sítios com valor patrimonial;
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•

Efectuar a análise toponímica e fisiográfica da cartografia;

•

Caracterizar sumariamente o plano geral da intervenção, identificar os possíveis agentes
de impacte e localizar as áreas com maior ou menor grau de afectação;

•

Proceder a uma exaustiva pesquisa bibliográfica, de forma a recolher o máximo de
informação disponível sobre os territórios abrangidos pelo Projecto e a proceder à
sistematização dos dados obtidos, com a finalidade de inventariar os sítios com interesse
patrimonial identificados;

•

Consultar as Bases de Dados de sítios arqueológicos e de sítios classificados existentes
no Instituto Português de Arqueologia (Endovélico) e na Direcção-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais (Inventário do Património Arquitectónico).

A realização de prospecções arqueológicas consistiu numa rigorosa batida de campo, tanto para
confirmar os dados recolhidos na fase anterior, como também para descobrir elementos novos,
não referidos nas fontes já pesquisadas. Os métodos de prospecção usados pela equipa de
arqueólogos variaram conforme a topografia e a densidade da vegetação, tendo sido dada
preferência a uma prospecção sistemática, embora também tenha recorrido a prospecção linear.
A batida sistemática de campo em linha proporcionou uma total cobertura da área de intervenção.
No decorrer das prospecções, procedeu-se sempre que possível, a uma recolha de informações
orais. No decurso dos trabalhos foi efectuado o registo fotográfico de campo no sentido de
caracterizar cada sítio identificado, bem como demonstrar as condições de terreno e o tipo de
visibilidade encontrada. Foi, ainda, efectuado o tratamento e o estudo dos materiais recolhidos
durante as prospecções, para efectuar a caracterização dos achados decorrentes e o seu
depósito nas entidades competentes.

9.10.2.

Breve Enquadramento Arqueológico da Pedreira do Favaco

A região envolvente à Pedreira do Favaco e os respectivos concelhos de Elvas e Campo Maior
apresentam ocupações humanas muito antigas, que vêm desde a Pré-História antiga com
achados paleolíticos reconhecidos ao longo do baixo Caia (por exemplo, a Horta Vale das
Águias).
No que toca à Pré-História Recente, esta é uma época que deixou inúmeros vestígios
monumentais, destacando-se as antas integradas no actual circuito visitável das “antas de Elvas”.
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Relativamente a povoados salienta-se o de Santa Vitória e o de Capela 2.
Do período Proto-Histórico nomeiam-se as ocupações do Bronze–Final no Castro de Segóvia.
Da Idade do Ferro refere-se o grande povoado de Segóvia, bem como os achados da
Amoreirinha.
Da Época Romana, os vestígios mais antigos foram detectados no Castro de Segóvia atribuíveis
ao período republicano.
De cronologia imperial são inúmeros os vestígios identificados, destacando-se as barragens da
Mourinha e da Olivá e as Uillae de Amoreirinha dos Arcos, a Herdade das Pereiras, a Defesa de
São Pedro, a Silveira, o Monte da Eira, a Horta da Capela e São Pedro, entre outros vestígios de
ocupações de carácter agrícola.
Do Domínio Germânico desconhecem-se vestígios na zona envolvente da Pedreira.
Do Período Medieval Islâmico refere-se a ocupação na cidade de Elvas.
No que toca ao Medieval Cristão salientam-se as povoações de Elvas e de Campo Maior, com as
suas imponentes fortificações.
Relativamente aos sítios arqueológicos mais próximos da Pedreira enumeram-se os seguintes:
Monte da Capela, Capela 1, São Pedro, Monte da Eira, Horta da Capela, Barragem da Mourinha,
Silveira e Monte do Silveira.

9.10.3.

Caracterização da Situação de Referência

Na área de ampliação da Pedreira não foram detectados quaisquer vestígios arqueológicos e
etnográficos.
Através da prospecção arqueológica foi apenas identificado um muro em pedra seca, bem como
cerâmica de construção e comum, possivelmente romana, mas localizada fora da área do
Projecto. Estes vestígios foram detectados a meia dúzia de metros a Norte do limite Nordeste da
Pedreira, junto de um caminho de acesso à Pedreira da Figaljor.
No Anexo III é representada a visibilidade dos solos e o registo fotográfico resultante do trabalho
de campo. No Anexo IV é apresentada a ficha descritiva do sítio arqueológico identificado.
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9.11.

RECURSOS HÍDRICOS E Q UALIDADE DA Á GUA

9.11.1.

Metodologia

No âmbito do estudo dos recursos hídricos procurou-se realizar a caracterização regional: i) das
disponibilidades hídricas através do estabelecimento do balanço hídrico e da análise e tratamento
dos dados da estação hidrométrica associada à Barragem do Caia; ii) das necessidades e
utilizações utilizando como fontes o INSAAR, o INAG, o IHERA e o ICNB; iii) e, da qualidade da
água.
A caracterização local dos recursos hídricos assentou em informação do Dono de Obra, nas
observações locais e na análise de cartografia, designadamente de fotografia aérea e cartas
militares.

9.11.2.

Recursos Hídricos Superficiais

O Projecto de Ampliação da Pedreira do Favaco localiza-se na sub-bacia do Rio Caia, afluente da
margem direita do Rio Guadiana, a jusante da Barragem do Caia. O Rio Caia tem a sua nascente
na Serra de S. Mamede, drena uma bacia de 834 Km2, com predomínio da agricultura de
sequeiro, com altitudes variáveis entre os 750 m na Serra de S. Mamede e de 150 m na foz, e tem
um comprimento de cerca de 80 km. O escoamento neste rio possui uma orientação no sentido
Noroeste-Sudeste. Os seus principais afluentes são a Ribeira de Arronches, afluente da margem
esquerda e, a Ribeira de Algalé, Ribeira do Torrão, Ribeira do Rico e Ribeira do Caiola, afluentes
da margem direita.
O escoamento a jusante da barragem encontra-se profundamente alterado face ao regime natural
por se tratar de uma barragem com um elevado volume de armazenamento e com alguma
capacidade de regularização. As principais características da Barragem do Caia apresentam-se
no Quadro 44.
QUADRO 44: CARACTERÍSTICAS DA BARRAGEM DO CAIA.
TIPO DE BARRAGEM
ALTURA
ÁREA INUNDADA AO NPA
CAPACIDADE ÚTIL
UTILIZAÇÕES
ÁREA DA BACIA PRÓPRIA
ANO DE CONSTRUÇÃO

Mista – aterro e betão (contrafortes)
52 m
1970 ha
3
192300 dam
Fins múltiplos: rega, abastecimento urbano e produção eléctrica
2
571 km
1963 a 1967
(Fonte: http://cnpgb.inag.pt/gr_barragens/gbportugal/FICHAS/Caiaficha.htm)
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De acordo com os dados disponibilizados no SNIRH referentes à estação hidrométrica Caia
(20O/01A) associada à Barragem do Caia, o volume médio mensal descarregado no período 1992
a 2005, através dos órgãos de segurança da barragem, descarregador de superfície e descarga
de fundo, é o que se apresenta no Gráfico 16.
GRÁFICO 16: VOLUMES MÉDIOS MENSAIS DESCARREGADOS PELA BARRAGEM DO CAIA, NO PERÍODO 1992 A 2005.
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A área de implantação da Pedreira é drenada por diversos pequenos afluentes do Rio Caia como
se pode verificar pela observação da Figura 4. Integra-se na sua totalidade na bacia da Ribeira da
Ventosa, com uma área de cerca de 15 km2 e um comprimento de 10 km.
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FIGURA 4: LOCALIZAÇÃO DA PEDREIRA DO FAVACO SOB EXTRACTO DE CARTA MILITAR.

9.11.2.1. Regime Hidrológico e Balanço Hídrico

O regime hidrológico da rede hidrográfica da bacia do Rio Caia é condicionado pelo regime
pluviométrico, pela barragem, pela natureza e tipo de solos e litoestratigrafia do local.
Para o estabelecimento do balanço hídrico na área da Pedreira da Favaco aplicou-se a
metodologia proposta por Thornthwaite, cujos passos de cálculo são os que se apresentam na
Figura 5.
As variáveis meteorológicas apresentadas no capítulo 9.1 constituíram os dados de entrada do
balanço hídrico para a área do Projecto. Os outputs deste balanço foram a evapotranspiração real
(ETR) e o excesso de água, disponível para infiltração (I) e escoamento (E). Para a capacidade
máxima de reserva de água no solo (Smax), dependente das características do solo, foi
considerado o valor de 150 mm.
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FIGURA 5: PASSOS DE CÁLCULO PARA O ESTABELECIMENTO DO BALANÇO HÍDRICO PARA A ÁREA DA PEDREIRA DO FAVACO.

No Quadro 45 são apresentados os dados do balanço hídrico, ilustrado pelo Gráfico 17.
QUADRO 45: BALANÇO HÍDRICO PARA A ÁREA DA PEDREIRA DO FAVACO.
MÊS

P (MM)

ETP (MM)

RESERVA DE ÁGUA
NO SOLO, R (MM)

Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

58,2
73,7
63,3
62,0
55,7
41,7
44,3
35,4
20,4
5,2
4,3
26,2

74,0
34,7
19,6
18,4
23,0
40,4
54,7
90,6
139,4
185,3
165,5
124,3

0,0
39,1
87,8
131,4
150,0
150,0
139,6
84,4
0,0
0,0
0,0
0,0

VARIAÇÃO DA RESERVA DE
ÁGUA NO SOLO, ∆R

0,0
39,1
48,7
43,6
18,6
0,0
-10,4
-55,2
-84,4
0,0
0,0
0,0
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(mm)

ETR
(MM)

DÉFICE
(MM)

EXCESSO
(MM)

58,2
34,7
19,6
18,4
23,0
40,4
54,7
90,6
104,8
5,2
4,3
26,2

15,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,6
180,0
161,2
98,1

0,0
0,0
0,0
0,0
14,1
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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GRÁFICO 17: BALANÇO HÍDRICO PARA A ÁREA DA PEDREIRA DO FAVACO.
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Da análise do balanço hídrico estimado, é possível identificar quatro períodos distintos (Gráfico
18):
•

Período de deficit hídrico, entre Junho e Outubro, quando a reserva útil se esgotou, a
evapotranspiração potencial (ETP) é maior que a real (ETR), e esta é igual à precipitação
(toda a água de chuva se evapora);

•

Período de reposição da reserva, durante os meses de Novembro a Janeiro, quando a
precipitação é superior à ETP estimada e o excedente se infiltra no solo até que seja
saturada a sua reserva máxima, no final do mês de Novembro;

•

Período de infiltração e escoamento, entre Fevereiro e Março. Neste período a
precipitação útil produz infiltração em profundidade e escoamento superficial;

•

Período de seca ou gasto da reserva útil, entre Abril e Maio, quando a precipitação é
inferior a ETP estimada, e a diferença é compensada com uma porção da reserva
existente no solo, até esgotar-se e passar ao início do ciclo descrito.
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GRÁFICO 18: VARIAÇÃO DA RESERVA, DO DEFICIT E DO EXCESSO DE ÁGUA NA ÁREA DA PEDREIRA DO FAVACO.

O confronto do balanço hídrico estimado para a região com os volumes descarregados pela
Barragem do Caia no período de 1992 a 2005 permite prever que o escoamento no Rio Caia a
jusante da barragem deverá ser baixo a nulo entre a Abril e Outubro, crescendo gradualmente até
Fevereiro, período onde em média deverão ser registados os maiores caudais (Gráfico 19).
GRÁFICO 19: REGIME HIDROLÓGICO ESTIMADO PARA O RIO CAIA A JUSANTE DA BARRAGEM, NA ÁREA DA PEDREIRA DO FAVACO.
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9.11.2.2. Caracterização da Drenagem na Pedreira

As águas pluviais e a água utilizada na exploração são canalizadas para uma charca licenciada
através de uma mangueira de 2,5” ou 6” ligada a bombas eléctricas de 6,5 CV e/ou 30 CV
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instaladas na frente de trabalho, onde são decantadas. Posteriormente são utilizadas na
laboração dos martelos perfuradores e no corte com cabo diamantado.
A Noroeste, no acesso principal à Pedreira do Favaco e acompanhando a estrada, foi construído
um canal em superfície livre, com o objectivo de colectar as águas de origem pluvial. O canal
termina a poucos metros nas traseiras dos escritórios, encaminhando as águas colectadas para
um talude cuja inclinação permite a drenagem natural para a linha de água.
9.11.2.3. Qualidade das Águas Superficiais

A Albufeira do Caia possui uma estação de monitorização da qualidade da água com o código
20O/02. De acordo com a informação disponibilizada no SNIRH para esta estação, a Albufeira do
Caia tem vindo a registar recorrentemente desde 1995 até 2007 uma má qualidade. Os
parâmetros que normalmente estão na origem desta classificação são o azoto Kjeldhal, a CQO, a
CBO5, a oxidabilidade e os fenóis, parâmetros que traduzem contaminação de origem
predominantemente orgânica.
Atendendo à vasta bacia própria da albufeira, as origens de contaminação poderão não ser
exclusivamente locais. É de prever que existam contribuições de efluentes orgânicos, não tratados
ou insuficientemente tratados, possivelmente de lagares de azeite, que têm uma significativa
expressão na região ou de agro-pecuárias de bovinos e suínos, que embora menos expressivas
também são comuns. De acordo com os dados do INSAAR os aglomerados urbanos mais
próximos da albufeira, com descarga de afluentes que drenam para esta massa de água,
encontram-se servidos por sistemas de tratamento de águas residuais.
A jusante da albufeira poderão manter-se os problemas de qualidade, especialmente em
estiagem, embora o regime hidráulico contribua para algum arejamento da massa de água e
consequente oxidação da carga orgânica. Note-se que o aglomerado urbano de S. Vicente,
concelho de Elvas, em 2007 não possuía sistema de tratamento de águas residuais urbanas,
ocorrendo a descarga de águas residuais não tratadas num afluente do Rio Caia.
Através de fotografia aérea identificaram-se 3 pedreiras, além da Pedreira do Favaco. Duas das
pedreiras drenam para a albufeira e outras duas, nas quais se inclui a Pedreira do Favaco,
drenam para o Rio Caia a jusante da barragem. Não existem dados que permitam conhecer qual o
contributo destas pedreiras na qualidade da água superficial, contudo os registos de
hidrocarbonetos, óleos e gorduras e SST na albufeira não denunciam alterações que possam ser
associadas à actividade extractiva local, embora seja expectável a ocorrência de um aporte de
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sólidos suspensos nas escorrências superficiais em períodos de pluviosidade. Em relação aos
efluentes domésticos das instalações sociais destas pedreiras, não se dispõem de dados acerca
do seu destino, mas admite-se a existência de fossas sépticas. Quanto à Pedreira do Favaco, as
águas residuais domésticas resultantes do refeitório, do balneário e das instalações sanitárias da
Pedreira são tratadas numa fossa séptica constituída por um decantador primário/digestor de
lamas e dois compartimentos associando ainda uma trincheira filtrante biológica. Nas visitas ao
local não foram recolhidas evidências de qualquer tipo de derrame de hidrocarbonetos.
Adicionalmente verificou-se que o armazenamento temporário de óleos usados e combustível é
efectuado em recipientes fechados, instalados na oficina com chão impermeabilizado, embora não
providos de bacias de retenção.
9.11.2.4. Usos das Águas Superficiais

Os principais usos da água superficial na região têm origem na Albufeira do Caia. Trata-se de um
empreendimento de fins múltiplos, designadamente agricultura, abastecimento urbano e produção
de energia.
A Barragem do Caia abastece os concelhos de Elvas e Campo Maior e tem como principal
consumidor a agricultura. No próximo gráfico ilustram-se os pesos das três principais utilizações
de água nesta barragem.
GRÁFICO 20: EVOLUÇÃO DAS UTILIZAÇÕES CONSUMPTIVAS NA BARRAGEM DO CAIA.
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(Fonte: http://www.dgadr.pt/ar/a_hidroagricolas/exploracao/ahcaia.htm)
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De acordo com o PBH do Rio Guadiana, atendendo aos elevados consumos associados à
Albufeira do Caia, e eventualmente insuficiente índice de regularização, um ou dois anos de seca
consecutivos causam a imediata descida dos níveis de água para valores próximos do volume
morto, com repercussões directas nos principais utilizadores.
Além das utilizações consumptivas, a Albufeira do Caia suporta também uma importante
comunidade de avifauna. De facto as margens da albufeira são pouco declivosas, embora com
escassa vegetação, favoráveis à ocorrência de diversas espécies. O troço imediatamente a
jusante da barragem também apresenta uma função ecológica importante no suporte da vida das
aves aquáticas.
Ainda associada à albufeira importa referir os desportos náuticos, nomeadamente a pesca, a
natação, a navegação em barco à vela e windsurf.
Localmente, parte do abastecimento de água para a actividade industrial na Pedreira do Favaco é
suportado pelo armazenamento de água pluvial numa charca. Esta água é utilizada na laboração
dos martelos perfuradores e no corte com cabo diamantado. O volume armazenado é de
aproximadamente 20 000 m3, com um caudal afluente de aproximadamente 25 m3/dia. Este
circuito funciona em modo fechado para assegurar a reutilização da água.

9.11.3.

Recursos Hídricos Subterrâneos

A Pedreira do Favaco localiza-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo, não estando
qualificados na zona de estudo sistemas hidrogeológicos que mereçam a designação de
aquíferos.
A localização da área de estudo e dos sistemas hidrogeológicos identificados na região são
apresentados na Figura 6.
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(Fonte: SNIRH)
FIGURA 6: MASSAS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUADIANA.

O Maciço Antigo é representado maioritariamente por rochas cristalinas, fracturadas e duras. O
escoamento dá-se predominantemente por fracturas, ocorrendo armazenamento nestes
elementos e na porosidade intergranular, se a alteração for significativa. Quando ocorrem em
simultâneo os dois tipos de porosidade, constituem-se os chamados meios de porosidade dupla
em que a função de armazenamento nos poros intergranulares pode ser dominante.
A permeabilidade por fracturas depende, entre outros factores, da abertura e do tipo de
preenchimento. Em meio saturado e em fracturas com paredes lisas, a velocidade do escoamento
é directamente proporcional ao quadrado da abertura, isto é, a velocidade e o escoamento são
muito sensíveis a pequenas variações da abertura da fracturação. Constituem-se, por isso, subdomínios associados às grandes fracturas e suas fracturas associadas abertas, onde a circulação
da água é significativa e onde a produtividade dos furos, que eventualmente as intersectam, pode
ser relativamente elevada. Em situações excepcionalmente favoráveis, associadas a estas
estruturas muito abertas, relacionadas com a circulação de águas minerais, já foram executados
furos de captação com caudal da ordem da dezena de litros por segundo.
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Segundo o Almeida et al (2000), o valor médio da produtividade nas rochas ígneas ácidas do
Maciço Antigo é de 2,9 l/s enquanto que para as rochas ígneas básicas a produtividade média é
de 5,4 l/s.
De acordo com o PBH do Rio Guadiana estima-se, para as Rochas Ácidas do Maciço Antigo, que
os recursos hídricos subterrâneos renováveis sejam de 34,5 hm3. Para as Rochas Básicas do
Maciço Antigo estima-se que os recursos hídricos renováveis sejam de 15 hm3.
Como já referido na descrição geológica, as litologias aflorantes na zona de estudo são os gabros,
os dioritos e os granitos, estes últimos menos representativos. A permeabilidade nestes tipos de
formação ocorre essencialmente por fracturas, no entanto, nos níveis mais superficiais - na
camada de alteração - ocorre também porosidade intergranular, com “bolas de granito”
associadas.
Do balanço hídrico anual, pode induzir-se que apenas no final do Inverno, entre Fevereiro e
Março, ocorre infiltração de água em profundidade e consequentemente recarga dos aquíferos
locais. Na área do Projecto estes processos deverão ocorrer nas zonas de interfluvios,
nomeadamente nos limites Nordeste e Sudoeste da propriedade.
No local existe um furo com 100 m de profundidade. A litologia produtiva, granitos, é explorada
entre os 15 e 70 m de profundidade. Este furo foi construído em 1998, e apresentou à data nível
piezométrico a 15 m de profundidade. O caudal recomendado e explorado é de 0,56 l/s. Este furo
encontra-se protegido. A licença de captação de água encontra-se caducada, tendo já sido
apresentado processo de licenciamento de utilização do domínio hídrico junto da ARH do Alentejo.
Devido à baixa permeabilidade da pedra explorada e à escassez de água disponível para
infiltração e recarga, são poucas as exsurgências que ocorrem durante o processo de desmonte.
Mesmo com a evolução em profundidade da exploração, não se prevê o rebaixamento
significativo do nível de água. A existência da exploração de rocha ornamental demonstrou, por si
só, (baixo índice de fracturação) que o contexto hidrogeológico descrito assume nesta zona
características minimalistas.
9.11.3.1. Qualidade das Águas Subterrâneas

A cerca de 5 km a Nordeste da Pedreira do Favaco existe uma estação de qualidade, da rede de
monitorização do Ministério do Ambiente, com o código 400/70 e com dados desde 2000. A
apreciação dos registos disponibilizados neste posto permitem concluir a existência de
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contaminação por nitratos. Este parâmetro tem vindo a registar concentrações muito elevadas;
num total de 13 registos a concentração média é de 54 mg/l, e os valores máximo e mínimo são
de 83 e 25 mg/l, respectivamente. A origem provável desta ocorrência é a agricultura.
Em termos hidroquímicos trata-se de uma água bicarbonatada cálcica, moderadamente
mineralizada (Figura 7).
Desconhece-se as características desta estação, nomeadamente profundidade e litologias
atravessadas.

FIGURA 7: DIAGRAMAS DE PIPER, SCHOELLER E STIFF PARA DUAS AMOSTRAS DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DE QUALIDADE 400/70.
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Não se dispõem de dados locais da qualidade da água subterrânea. Prevê-se que
hidroquimicamente se tratem de águas com um padrão semelhante ao revelado pela água do
posto 400/70.
Atendendo à litologia e permeabilidades em causa não é de prever a ocorrência de concentrações
em sólidos relevantes nas águas subterrâneas locais. Prevê-se ainda que a concentração em
nitratos seja substancialmente menor que a verificada na estação de monitorização dado não
existir

agricultura intensiva no local.

Pontualmente poderá ocorrer contaminação por

hidrocarbonetos na sequência de derrames acidentais, ainda que não tenham sido detectadas
evidências deste tipo de ocorrências.
9.11.3.2. Usos das Águas Subterrâneas

As águas subterrâneas na região têm na agricultura o principal utilizador. Constituem também
uma importante origem de água ao abastecimento urbano, ainda que com valores
substancialmente inferiores aos atingidos pela origem superficial, a Albufeira do Caia.
De acordo com os dados do INSAAR, em 2007 as águas subterrâneas nos concelhos de Elvas e
Campo Maior constituíam 23,5% do volume total captado destinado a abastecimento urbano
nestes concelhos, sendo que este abastecimento é assegurado por 25 captações subterrâneas.
Localmente, a origem de água para a actividade industrial, para o refeitório, balneários e
instalações sanitárias tem origem num furo com 100 m de profundidade. O abastecimento à
actividade industrial é ainda complementado com águas superficiais recolhidas na área extractiva
e armazenadas numa das frentes inactivas.

9.12.

Q UALIDADE DO AR

9.12.1.

Metodologia

A caracterização da qualidade do ar foi desenvolvida com base nos dados da estação de
monitorização mais próxima da área de intervenção, nos relatórios da APA de avaliação
preliminares da qualidade do ar e no relatório de medição de poeiras (PM10) elaborado pela
Enviro, Lda.
Foi contemplada na monitorização das PM10 a “Metodologia para a monitorização de níveis de
partículas no ar ambiente, em pedreiras, no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental” da APA.

112

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DO FAVACO

9.12.2.

Definições

Ar ambiente – ar exterior, ao nível da troposfera, excluindo os locais de trabalho (in Decreto-Lei n.º
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).
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.
Poluição atmosférica – introdução pelo homem na atmosfera, directa ou indirectamente, de
poluentes atmosféricos (in Decreto-Lei nº 352/90).
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 DecretoLei 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).

9.12.3.

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 que 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.
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 ao 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 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
de azoto, partículas em suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de carbono, bem como as
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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 nº 1999/30/CE, de 22 de Abril e nº 2000/69/CE, de 16 de Novembro.
O Decreto-Lei nº 111/2002 define como valor limite diário para as PM10, 50 µg/m3.
Em 2004 foi publicado o Decreto-Lei nº 78/2004, de 3 de Abril, que 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 vertente,
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 e 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 nº 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 19º e 20º do Decreto-Lei nº 78/2004, de 3 de Abril.

9.12.4.

Caracterização da Situação de Referência

9.12.4.1. 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.
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Na UE-27 as maiores reduções, em termos percentuais, foram observadas nas emissões de SOx,
seguido pelo CO, COV-NM e NOx (Gráfico 21). As emissões de NH3 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 21: EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES DE NOX, CO, COV-NM, SOX E NH3 E GG ENTRE 1990 E 2006 NA EUROPA A 27.

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 deram o maior contributo 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.
9.12.4.2. CORINAIR 90

Com base nos resultados do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas, CORINAIR 90,
apresentam-se no Quadro 46 as emissões para as unidades territoriais do Alentejo e para o
Continente.
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QUADRO 46: EMISSÕES PARA AS UNIDADES TERRITORIAIS.
POLUENTES (TON)

UNIDADES
TERRITORIAIS

SOX

NOX

COVNM

CH4

CO

CO2

N2O

NH3

Continente
Alentejo
Alentejo Litoral
Alto Alentejo
Alentejo Central
Baixo Alentejo

282.631
76.067
73.717
879
901
570

220.791
46.106
36.760
2.306
3.550
3.491

643.867
171.641
51.925
28.113
50.263
41.341

391.365
81.177
22.492
14.938
24.151
19.593

1.086.448
51.547
12.642
12.147
15.953
10.806

57.403
10.714
9.692
303
388
329

54.699
17.687
4.204
3.175
4.966
5.342

92.908
28.072
4.646
5.515
9.301
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; eNH3 – amoníaco.

Como se pode observar pela análise do Quadro 46, a sub-região Alto Alentejo tem uma
contribuição relativamente pequena. No Gráfico 22 apresenta-se o peso das emissões do Alto
Alentejo no cômputo da região Alentejo e do Continente.
GRÁFICO 22: EMISSÕES NA SUB-REGIÃO ALTO ALENTEJO VS REGIÃO ALENTEJO VS CONTINENTE.
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9.12.4.3. 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.
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Na Figura 8 e Figura 9 apresentam-se sob a forma de curvas de isoconcentração os resultados
das campanhas de medição da concentração de O3.

(Fonte: MAOT, 2001)
FIGURA 8: CONCENTRAÇÕES DE OZONO OBTIDAS NAS 1ª E 2ª CAMPANHAS.

(Fonte: MAOT, 2001)
FIGURA 9: CONCENTRAÇÕES DE OZONO OBTIDAS NA 3ª CAMPANHA.
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Da Figura 10 à Figura 13 apresentam-se sob a forma de curvas de isoconcentração os resultados
das campanhas de medição dos poluentes SO2 e NO2.

(Fonte: MAOT, 2001)
FIGURA 10: CONCENTRAÇÕES DE SO2 OBTIDAS NA 1ª CAMPANHA.

(Fonte: MAOT, 2001)
FIGURA 11: CONCENTRAÇÕES DE SO2 OBTIDAS NA 2ª CAMPANHA.
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(Fonte: MAOT, 2001)
FIGURA 12: CONCENTRAÇÕES DE NO2 OBTIDAS NA 1ª CAMPANHA.

(Fonte: MAOT, 2001)
FIGURA 13: CONCENTRAÇÕES DE NO2 OBTIDAS NA 2ª CAMPANHA.

Verifica-se que as concentrações de NO2 e SO2 são baixas na região do Alentejo Interior,
devendo-se essencialmente à ruralidade que marca esta região complementarmente com a
ausência um tecido industrial forte.
9.12.4.4. 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
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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 23).
GRÁFICO 23: ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR PARA A REGIÃO ALENTEJO INTERIOR.

(Fonte: http://www.qualar.org)

9.12.4.5. Estações de Medida da Qualidade do Ar

A estação de monitorização da qualidade do ar mais próxima da Pedreira do Favaco é a Estação
de Terena. No Quadro 47 apresentam-se as características desta estação.
QUADRO 47: CARACTERÍSTICAS DA ESTAÇÃO DE TERENA.
CÓDIGO:

4006

Data de início:
Tipo de Ambiente:
Tipo de Influência:
Concelho:
Coordernadas Gauss
Militar (m)

Latitude
Longitude

15-02-2005
Rural Regional
Fundo
Alandroal
183510
264061
(Fonte: http://www.qualar.org)

De seguida apresenta-se a evolução de PM2,5, PM10, O3, NO2 e SO2, em 2005, 2006 e 2007.
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QUADRO 48: VALORES ANUAIS DE PM2,5, DE BASE DIÁRIA, MONITORIZADA NA ESTAÇÃO DE TERENA.
PARTÍCULAS < 2.5 µM

PARTÍCULAS < 2.5 µM

MÉDIA

MÉDIA

ANOS

µG/M

2008
2007
2006
2005

3

µG/M

9,8
13,6
9,9
10,5

3

28,7
36,0
34,9
86,9
(Fonte: http://www.qualar.org)

QUADRO 49: DADOS ANUAIS DA CONCENTRAÇÃO MÉDIA ANUAL DE PM10, DE BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE TERENA, TENDO COMO
REFERENCIAIS OS VALORES LIMITES DEFINIDOS NO DECRETO-LEI Nº 111/2002.

PARTÍCULAS < 10 µM
ANOS

MÉDIA
µG/M

2008
2007
2006
2005

MÁXIMO

3

µG/M

21,2
24,8
25,9
26,2

VL+MT

3

µG/M

69,5
98,8
155,6
153,6

N.º EXCEDÊNCIAS

3

DIAS

50
50
50
50

4
4
15
24

N.º de excedencias permitidas = 35 dias
3

VL - Valor limite: 50 µg/m .
3

MT - Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (15 µg/m no ano 2002 e
3
0 µg/m no ano 2005).
(Fonte: http://www.qualar.org)

Como se pode observar no Quadro 49 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.
QUADRO 50: DADOS DA CONCENTRAÇÃO MÉDIA ANUAL DE O3, BASE HORÁRIA, NA ESTAÇÃO DE TERENA, TENDO COMO
REFERENCIAIS OS VALORES LIMITES DEFINIDOS NA DIRECTIVA 2002/3/CE.

ANOS

2008
2007
2006
2005

MÉDIA

MÁXIMO

O3
LIMIAR DE ALERTA À
POPULAÇÃO

N.º EXCEDÊNCIAS

µG/M3

µG/M3

µG/M3

DIAS

46,3
48,6
45,2
46,9

136,0
136,0
149,0
125,0

240
240
240
240

0
0
0
0
(Fonte: http://www.qualar.org)

Como se observa no Quadro 50, a concentração de O3 nunca ultrapassou o limiar de alerta.
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QUADRO 51: DADOS DA CONCENTRAÇÃO MÉDIA ANUAL DE NO2, DE BASE HORÁRIA, NA ESTAÇÃO DE TERENA, TENDO COMO
REFERENCIAIS OS VALORES LIMITES DEFINIDOS NO DECRETO-LEI Nº 111/2002.

NO2
ANOS

MÉDIA
µG/M

2008
2007
2006
2005

MÁXIMO

3

6,3
6,8
4,3
4,9

VL+MT

3

µG/M

43,0
32,0
23,0
31,0

220
230
240
250

µG/M

N.º EXCEDÊNCIAS

3

HORA

0
0
0
0

N.º de excedências permitidas = 18horas
3

VL – Valor limite: 200 µg/m .
3

MT - Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (80 µg/m no ano 2002 e
3
0 µg/m no ano 2010).
(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 51).
QUADRO 52: DADOS DA CONCENTRAÇÃO MÉDIA ANUAL DE SO2, BASE HORÁRIA, NA ESTAÇÃO DE TERENA, TENDO COMO
REFERENCIAIS OS VALORES LIMITES DEFINIDOS NO DECRETO-LEI Nº 111/2002.

SO2
ANOS

MÉDIA
µG/M

2008
2007
2006
2005

MÁXIMO

3

2,9
2,8
4,0
4,0

VL+MT

3

µG/M

7,0
15,0
9,0
36,0

350
350
350
350

µG/M

N.º EXCEDÊNCIAS

3

HORA

0
0
0
0

Nº. de excedências permitidas = 24horas
3

VL – Valor limite: 350 µg/m .
3

MT – Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (90 µg/m no ano 2002 e
3
0 µg/m no ano 2005).
(Fonte: http://www.qualar.org)

Relativamente ao SO2, como se pode observar no Quadro 52, a concentração nunca ultrapassou
os valores limite estipulados pela legislação portuguesa.
9.12.4.6. Identificação das Principais Fontes de Poluição Atmosférica

As principais fontes de poluição atmosféricas na área envolvente da Pedreira correspondem a
outras unidades extractivas que exploram o mesmo recurso geológico (Desenho 10, Anexo I) e, o
tráfego rodoviário, em particular da EN 243. Como tal, o principal poluente atmosférico são as
partículas em suspensão no ar em consequência das actividades industriais do núcleo extractivo
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em análise e também, em menor escala, a emissão de poluentes atmosféricos relacionados com
os gases de escape dos motores dos diversos veículos e maquinaria.
9.12.4.7. Identificação dos Receptores Sensíveis

A Pedreira dista cerca de 7 km de Santa Eulália e cerca de 6 km de Campo Maior. Os receptores
sensíveis mais próximos da Pedreira são dois montes isolados actualmente desabitados que se
localizam a Sudeste e a Sudoeste.
Devido à inexistência de electricidade nestes receptores, não foi possível efectuar as medições de
PM10 nesses locais. Assim, optou-se por realizar as medições em locais mais próximos da
Pedreira, de forma a poder ser utilizada a rede eléctrica desta (Figura 14).

(Fonte: Google Earth, 2010)
FIGURA 14: LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO.

No Quadro 53 apresentam-se as coordenadas dos pontos de medição das PM10.
QUADRO 53: COORDENADAS DOS PONTOS DE MEDIÇÃO DAS PM10.
REFERENCIA DOS PONTOS DE MEDIÇÃO

COORDENADAS

Ponto de medição 1
Ponto de medição 2

38º59´26,5´´N; 7º09´11,8´´W
38º59´15,2´´N; 7º08´58,9´´W
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9.12.4.8. Caracterização da Qualidade do Ar

A monitorização das PM10 nos dois pontos realizou-se em contínuo, durante sete dias. No
Quadro 54 apresentam-se os resultados do poluente monitorizado.
QUADRO 54: CONCENTRAÇÃO MÉDIA DIÁRIA DAS PM10 NO PERÍODO DE REFERÊNCIA.
DATA

PM10
3
µG/M

30-06-2009
1-07-2009
2-07-2009
3-07-2009
4-07-2009
5-07-2009
6-07-2009
8-07-2009
9-07-2009
10-07-2009
11-07-2009
12-07-2009
13-07-2009
14-07-2009

83
67
63
56
51
54
61
106
124
110
99
134
88
104

REFERENCIA DOS PONTOS DE MEDIÇÃO

Ponto de medição 1

Ponto de medição 2

MÉDIA

62

109

Atendendo ao valor limite diário definido no Decreto-Lei nº 111/2002, de 50 µg/m3, verifica-se que
todos os resultados médios diários obtidos para o poluente PM10 nos dois locais caracterizados
ultrapassam o respectivo valor limite diário.
9.12.4.9. Medidas Minimizadoras Implementadas à Data

Todo o equipamento de perfuração trabalha por via húmida, e nesse sentido, as partículas
provenientes do trabalho da pedra aderem à água, promovendo a sua deposição.
A utilização de corte com cabo diamantado também minimiza a produção de poeiras.
Os caminhos internos na Pedreira são periodicamente aspergidos, evitando o levantamento de
poeiras pela circulação de automóvel e de maquinaria. A frequência de aspersão é definida
atendendo à insolação, à intensidade do vento e ainda ao estado de encharcamento do solo, no
sentido de se evitar escorrências superficiais.
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9.13.

AMBIENTE S ONORO

9.13.1.

Metodologia

A caracterização da qualidade do ar foi desenvolvida com base na análise do uso do solo (ponto
9.6.2), no reconhecimento de campo dos receptores sensíveis e das fontes emissoras de ruído, e
nas medições de ruído junto dos receptores sensíveis mais próximos.
A interpretação dos dados foi feita tendo como referencial as normas legais em vigor.

9.13.2.

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 infraestrutura 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).
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Período nocturno – das 23 às 7 horas (in Decreto-Lei nº 9/2007).
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).

9.13.3.

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 nº 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 nº 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 apresentarem informações detalhadas,
homologadas, sobre o nível sonoro e facilitarem a execução das inspecções oficiais;
h) 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 55
apresentam-se os valores limite de exposição de ruído ambiente estabelecidos por este
Regulamento.
QUADRO 55: VALORES LIMITE DE EXPOSIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTE EXTERIOR DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 9/2007.
ZONA

Zona mista
Zona sensível
Zonas ainda não classificadas

INDICADOR DE RUÍDO
L (ÍNDICE DEN)

L (ÍNDICE N)

65 dB(A)
55 dB(A)
63 dB(A)

55 dB(A)
45 dB(A)
53 dB(A)

Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados (Quadro 55), a avaliação deve ser
efectuada junto ao receptor sensível mediante medição acústica (artigo 11º do Decreto-Lei n.º
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 55) 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.

9.13.4.

Caracterização da Situação de Referência

9.13.4.1. Identificação das Principais Fontes Emissoras de Ruído

A zona de exploração da Pedreira do Favaco ainda não está classificada no Plano Director
Municipal como zona sensível ou mista de acordo com o estipulado pelo Regulamento Geral do
Ruído. Na envolvente encontram-se instaladas outras pedreiras e a cerca de 500 m situa-se a EN
243. A restante ocupação é utilizada para pastagem com arborização dispersa.
As principais fontes de ruído identificadas são:
•

Actividade extractiva (Desenho 10, Anexo I); e

•

O tráfego na EN 243.

9.13.4.2. Identificação dos Principais Receptores Sensíveis

Como referido em 9.12.4.7, os receptores sensíveis mais próximos distam cerca de 1 km e 0,6
km, respectivamente da Pedreira. Foram junto a estes dois receptores sensíveis que se
realizaram as medições do ruído (Figura 15).
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(Fonte: Google Earth, 2010)
FIGURA 15: LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO.

9.13.4.3. Caracterização dos Equipamentos Ruidosos

A emissão de ruído na actividade da Pedreira prende-se essencialmente com a actividade dos
equipamentos e máquinas afectos à exploração da rocha industrial e rocha ornamental. No
Quadro 56 identificam-se estes equipamentos e máquinas.
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QUADRO 56: PRINCIPAIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA EMISSÃO DE RUÍDO.
EQUIPAMENTOS

Pás carregadoras frontais
Escavadoras giratórias
Dumpers
Perfuradoras
Martelo hidráulico
Martelo pneumático
Maquinas de monofio
Central de britagem
(Fonte: Granital, 2010)

Há ainda a considerar na emissão de ruído as pegas de fogo que periodicamente são executadas
para o desmonte da pedra.
9.13.4.4. Medições

As medições do ruído ambiente foram realizadas pela empresa Enviro, nos dias 14 e 15 de Julho
de 2009. De seguida descreve-se a metodologia, o âmbito da campanha de medição e os
respectivos resultados, tendo por base o relatório de monitorização elaborado pela Enviro.
Os receptores significativos para a análise das emissões acústicas provenientes da Pedreira do
Favaco são habitações que se situam a Sudoeste (P1 – N 38º 58’ 55’’; W 7º 09’ 32’’’) e a Este (P2
– N 38º 59’ 15’’; W 7º 08’ 13’’) da Pedreira (Figura 14).
Aquando das medições, a Pedreira do Favaco laborava das 8h:00 às 16h:30min, parando para
almoço das 12h:00min às 13h:00min. Ou seja, a Pedreira laborava 7h:30m no período diurno, pelo
que as amostragens relativas ao ruído ambiente foram obtidas durante esse período (Quadro 57).
QUADRO 57: CALENDARIZAÇÃO DA CAMPANHA DE AMOSTRAGEM RELATIVAS AO RUÍDO AMBIENTE.
RUÍDO AMBIENTE DIURNO

Data

Hora de amostragem
13:40 – 14:20
15:00 – 15:30
11:10 – 11:40
15:50 – 16:30

14-07-2009
15-07-2009

RUÍDO AMBIENTE ENTARDECER

Data
14-07-2009
15-07-2009

Hora de amostragem
21:30 – 22:40
21:30 - 22:40
RUÍDO AMBIENTE NOCTURNO

Data

Hora de amostragem
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14-07-2009
15-07-2009

23:00 - 00:15
23:00 – 00:15
RUÍDO RESIDUAL DIURNO

Data
14-07-2009

Hora de amostragem
17:00 – 18:30
12:00 – 12:30
16:30 - 17:15

15-07-2009

No Quadro 58 identificam-se as condições meteorológicas nos dias em que se realizaram as
medições.
QUADRO 58: CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DURANTE A CAMPANHA DE MEDIÇÃO DO RUÍDO.
DATA

DIRECÇÃO DO VENTO

VELOCIDADE DO VENTO
(M / S )

NEBULOSIDADE

TEMPERATURA

HUMIDADE
(%)

14-07-2009
15-07-2009

Norte
-

3
0

Céu limpo
Céu limpo

33
33

40
41

Passa-se a descrever e a enquadrar os resultados obtidos para cada zona em estudo com o
Regulamento Geral do Ruído. É de referir que a grandeza considerada na análise foi o nível
sonoro contínuo equivalente ponderado A (LAeq) de um ruído num período de referência, cujos
valores são expressos em dB (A).
Para a melhor caracterização da natureza do ruído ambiente existente na zona em estudo, foi
efectuada a avaliação da característica tonal e da característica impulsiva das fontes de ruído na
zona. Constatou-se que a característica tonal do ruído ambiente e que a característica impulsiva
não são de magnitude suficiente para a aplicação de correcções, nos termos da legislação em
vigor.
Como referido no ponto 9.13.3, o Regulamento Geral do Ruído estabelece limites absolutos para
o nível de ruído a que uma zona se pode encontrar exposta, em função de se tratar do período
diurno-entardecer-nocturno (Lden) ou do período do nocturno (Ln) e da classificação da zona
(alínea 1, do artigo 11º). Atendendo a que a forma de ocupação do solo verificada na zona é
claramente orientada para a função industrial, entende-se razoável considerar a zona como mista;
nesse pressuposto, a comparação dos resultados obtidos com os critérios legais é apresentado no
Quadro 59.
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QUADRO 59: NÍVEL SONORO CONTÍNUO EQUIVALENTE DO RUÍDO AMBIENTE E DO RUÍDO RESIDUAL E SUA COMPARAÇÃO COM OS
REQUISITOS LEGAIS PARA AS ZONAS MISTAS.
CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO MÁXIMA

RUÍDO AMBIENTAL LDEN DB(A)
CRITÉRIO ≤ 65DB(A)

P1
P2

44 (Cumpre)
45 (Cumpre)

O Regulamento Geral do Ruído estabelece ainda, na alínea 1, do artigo 13º, limites relativos ao
critério de incomodidade que corresponde ao diferencial entre nível de avaliação do ruído
ambiente e o ruído residual numa dada zona, em função de se tratar do período diurno,
entardecer ou nocturno (independentemente da classificação da zona). Os resultados obtidos
apresentam-se no Quadro 60.
QUADRO 60: COMPARAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE AVALIAÇÃO DO RUÍDO AMBIENTE (QUE INCLUI AS CORRECÇÕES APLICÁVEIS) E O
RUÍDO RESIDUAL, PARA O PERÍODO DIURNO.
CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

(A) NÍVEL DE AVALIAÇÃO
LAR DB(A)

(B) RUÍDO RESIDUAL
LAEQ DB(A)

DIFERENÇA (A) – (B)
CRITÉRIO ≤ 6DB(A)

P1
P2

43
43

42
43

1 (Cumpre)
0 (Cumpre)

As condições de ruído verificadas na zona em estudo, e decorrente da análise de resultados em,
podem ser avaliadas como se segue:
•

Zona P1: Nesta zona, os critérios legais são integralmente cumpridos. Verifica-se ainda
que as emissões acústicas provenientes da Pedreira do Favaco não são significativas;

•

Zona P2: Nesta zona, os critérios legais são integralmente cumpridos. Verifica-se ainda
que as emissões acústicas provenientes da Pedreira do Favaco não são significativas,
sendo o campo acústico local claramente dominado pelo ruído emitido por outra Pedreira,
Figaljor.

Os resultados obtidos permitem concluir que a Pedreira do Favaco labora numa zona onde os
níveis de ruído não excedem os limites previstos na lei para uma vocação eminentemente mista
para a ocupação e uso do solo. A comparação entre o ruído ambiente e o ruído residual permite
verificar que a actividade associada ao funcionamento da Pedreira do Favaco não é de forma
alguma determinante para os níveis de ruído verificados.
Atendendo ao exposto, considera-se que a análise do caso em estudo permite apontar para uma
situação de laboração em conformidade com os requisitos do Regulamento Geral do Ruído.
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9.13.4.5. Medidas Minimizadoras Implementadas à Data

Como medida implementada minimizadora da emissão de ruído refere-se a utilização de corte
com cabo diamantado.
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10. EVOLUÇÃO

PREVISÍVEL

DO

ESTADO

DO

AMBIENTE

NA

AUSÊNCIA DO PROJECTO

10.1.

CLIMA

O projecto SIAM (Climate change in Portugal. Scenarios, impacts anda adaptation measures),
com início em 1990, teve como objectivo a avaliação integrada dos impactos e medidas de
adaptação às alterações climáticas em Portugal Continental no século XXI. Os resultados e
conclusões dos estudos que têm sido desenvolvidos no âmbito deste projecto foram utilizados
para efectuar uma abordagem ao tema das alterações climáticas e impactes decorrentes em
Portugal e no Alentejo.
Os impactes que se preconizam virem a ocorrer no Sul da Europa até 2100 são:
•

Diminuição da precipitação anual de cerca de 1% por década;

•

Tendência para a diminuição da precipitação no Verão em cerca de 5% por década;

•

Períodos de seca mais frequentes e com consequências mais gravosas;

•

Diminuição do escoamento nas linhas de água

•

As ondas de calor serão mais frequentes e intensas com consequências mais gravosas na
saúde humana;

•

Subida do nível médio da água do mar superior à registada no século passado;

•

Aumento entre 1,1 e 1,4 ºC da temperatura média da água do mar.

São ainda consequências das alterações climáticas a diminuição da qualidade e disponibilidade
de água, a deterioração das condições para a agricultura obrigando a uma significativa adaptação
da actividade ao nível das culturas praticadas e técnicas de rega, a perda de biodiversidade dos
ecossistemas terrestres e alterações nos ecossistemas marinhos.
Especificando para Portugal Continental, preconiza-se para 2100 um aumento da temperatura
entre 4 e 7ºC, a média da temperatura mínima no Inverno irá sofrer um incremento passando dos
actuais 2 a 12ºC para 6 a 16ºC, a média da temperatura máxima no Verão sofrerá uma aumento
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mais pronunciado podendo atingir uma diferença positiva de 9ºC, prevendo-se que na zona leste
do Alentejo se atinjam temperaturas superiores a 38ºC. Ainda para esta variável, os resultados da
modelação indicam que o número de dias por ano com temperaturas superiores a 35ºC irá
aumentar na região alentejana dos actuais 20 dias para 90 dias. Relativamente à precipitação
prevê-se um decréscimo da precipitação anual em cerca de 100 mm associada a um incremento
da pluviosidade no Inverno, decréscimo substancial na Primavera e decréscimo menos
pronunciado no Verão e Outono. Associado a estas alterações na precipitação e na sua
distribuição temporal, prevê-se um aumento da precipitação acumulada em dias de precipitação
intensa (> 10 mm/dia) e a tendência de acumulação destes dias no Inverno.
Os impactes previstos para a região interior Sul de Portugal são os que se passam a identificar:
•

Aumento da ocorrência e severidade de fenómenos extremos, secas e cheias;

•

Redução do escoamento anual nos cursos de água em cerca de 60% até 2100, com
concentração do escoamento no Inverno;

•

Deterioração da qualidade da água em resultado do aumento da temperatura e diminuição
significativa do escoamento no período de Verão;

•

Redução das disponibilidades de água, com consequências mais importantes no sector
agrícola, actualmente o principal consumidor de água;

•

Aumento das necessidades de água no sector agrícola;

•

Aumento da incidência de pragas e infestantes de culturas agrícolas e espécies florestais;

•

Aumento potencial de mortes relacionadas com o calor, de doenças transmitidas pela água
e pelos alimentos, do risco de doenças transmitidas por vectores e roedores, de problemas
na saúde relacionados com a poluição atmosférica;

•

Migração de espécies florestais, como o pinheiro bravo e as Acácia spp. e declínio de
outras designadamente do sobreiro;

•

Aumento substancial do risco meteorológico de incêndio;

•

Diminuição da biodiversidade decorrente da extinção de algumas espécies mais
vulneráveis acompanhada por uma invasão de espécies exóticas.
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10.2.

G EOLOGIA E G EOMORFOLOGIA

Na ausência de Projecto é expectável que a situação relativamente à Geologia se mantenha
inalterada, extinguindo-se a extracção do recurso geológico. 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 é expectável a ocorrência de
instabilizações em taludes eventualmente acompanhadas por subsidências e/ou deslizamentos de
terrenos.

10.3.

SOLOS

Na ausência do Projecto, a situação actual de afectação dos solos poderá reverter-se, caso o
proponente dê início aos trabalhos de recuperação paisagística da exploração. Até à sua
implementação não se exclui a ocorrência de situações pontuais de erosão hídrica.

10.4.

ECOLOGIA

Não existindo a ampliação da Pedreira, a situação ecológica poderá sofrer uma melhoria
significativa através do desenvolvimento pleno do PARP incidente sobre as áreas licenciadas,
com o qual será possível colmatar a fragmentação dos habitats afectados e restituir a dinâmica
dos padrões e processos ecológicos que sustentam a biodiversidade da região.

10.5.

O RDENAMENTO DO T ERRITÓRIO

Com a não realização do Projecto, o proponente poderá iniciar os trabalhos de recuperação
paisagística da área actualmente intervencionada. Esta situação constituirá um impacte positivo e
bastante significativo, sobretudo, se considerado que a zona da corta está inserida em área da
Reserva Ecológica Nacional, a qual, entre outros objectivos, visa favorecer a conectividade entre
áreas nucleares para a conservação da natureza e da biodiversidade. Com esta intervenção será
também reforçado o contributo desta área para a Estrutura Ecológica Municipal, através da
restituição do coberto vegetal e a valorização dos povoamentos florestais característicos.
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10.6.

USO DO S OLO

Na ausência do Projecto, é expectável uma alteração ao uso actual do solo através da introdução
do material vegetal constante do PARP. Com esta acção verificar-se-á uma aproximação ao
coberto vegetal originário e à mitigação dos efeitos actuais decorrentes da actividade.

10.7.

PAISAGEM

Com a não realização do Projecto, o passivo ambiental manter-se-á até ao escoamento do
material existente na exploração, sejam escombros ou blocos armazenados. A situação tenderá a
inverter-se quando o proponente concluir os trabalhos de recuperação paisagística, mediante a
reabilitação do local.

10.8.

SÓCIO-ECONOMIA

Na ausência do Projecto, a situação relativa ao desenvolvimento económico local e regional terá
tendência para se agravar, na medida em que a indústria extractiva é vital para o desenvolvimento
da região, conforme se evidencia na estratégia de desenvolvimento constante da versão do PROT
Alentejo, em fase de aprovação. Deste modo, perante um cenário de ausência do Projecto, a
consequência mais evidente seria a extinção de 35 postos de trabalho.

10.9.

RESÍDUOS

Com a não realização do Projecto, o passivo ambiental manter-se-á até ao escoamento do
material existente na exploração, seja escombros ou blocos armazenados. Complementarmente,
na ausência do Projecto não haverá produção de resíduos industriais contribuindo para a melhoria
da qualidade ambiental da área de intervenção.

10.10.

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

Na ausência do Projecto, a situação manter-se-á nos moldes actuais.
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10.11.

RECURSOS HÍDRICOS E Q UALIDADE DA Á GUA

Do ponto de vista dos recursos hídricos superficiais, a evolução que se preconiza para a região
decorre essencialmente do significado dos impactes das alterações climáticas preconizadas. Os
cenários estudados no âmbito do projecto SIAM apontam para o aumento do risco e severidade
de cheias e secas e, a deterioração da qualidade físico-química e ecológica das linhas de água
em resultado das alterações causadas no regime hidrológico. O aumento das necessidades de
água promoverá o aparecimento de mais barragens. A perda de capacidade de uso do solo
acarretará um maior risco de exposição à erosão hídrica.
Relativamente à água subterrânea, a escassez de informação qualitativa e quantitativa dificultam
a previsão da evolução deste recurso mas naturalmente que estará fortemente dependente das
alterações no uso do solo e da forma como evoluirá o suprimento das necessidades de água. As
alterações climáticas preconizadas nos diversos cenários analisados pelo projecto SIAM
influenciarão negativamente a qualidade e disponibilidade de água subterrânea nesta área.

10.12.

Q UALIDADE DO AR

O facto de não se introduzir mais uma fonte poluidora da atmosfera na situação da ausência do
Projecto, designadamente ao nível da emissão de PM10, contribuirá para a manutenção do nível
de qualidade do ar que actualmente se regista na região. Ou seja, na ausência do Projecto, a
qualidade do ar será beneficiada.

10.13.

AMBIENTE S ONORO

Na ausência do Projecto as máquinas e equipamentos produtivos serão desactivados anulando-se
a emissão de ruído.
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11. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE
MITIGAÇÃO

11.1.

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.10
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;
•

10

Magnitude (ou Intensidade): Pouco significativo, Significativo, Muito Significativo ou Nulo

Alínea j), do art. 2º, do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio.
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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

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, considerase 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 RS, a avaliação dos impactes foi efectuada atendendo à
fase de desenvolvimento do Projecto, em particular, às fases de instalação/exploração e de
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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.
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. No Quadro 62 são sintetizados os impactes
ambientais identificados por especialidade técnica.
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.11

11.2.

CLIMA

11.2.1.

Avaliação de impactes

Considera-se que o Projecto não produzirá quaisquer alterações significativas no clima, quer a
nível local ou regional, tanto na fase de construção como na fase de exploração.

11.2.2.

Medidas de Mitigação

Não aplicável.

11

Alínea c), do ponto V, do Anexo II, da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril.
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11.3.

G EOLOGIA E G EOMORFOLOGIA

11.3.1.

Avaliação de impactes

11.3.1.1. Fase de instalação/exploração

Durante a fase de exploração, o principal impacte no descritor Geologia prende-se
fundamentalmente com a remoção do recurso geológico e a ampliação da área de escavação no
maciço. Considera-se este impacte negativo, pouco significativo, certo, imediato, permanente e
irreversível.
Relativamente aos aspectos geomorfológicos, preconiza-se a continuidade do impacte observado
relacionado com as cortas e zonas de depósito temporário de escombros. Ainda que temporário, a
presença das pequenas escombreiras e a continuidade da deposição de inertes, manifesta-se na
alteração do relevo natural e eventual instabilidade dos respectivos taludes. Este trata-se de um
impacte negativo mas pouco significativo, provável, a médio prazo, temporário e reversível.
No que respeita a valores geológicos a preservar, o estudo da situação de referência não
evidenciou património geológico com interesse cultural e/ou pedagógico, pelo que não se
perspectivam quaisquer impactes gerados pela implementação do Projecto.
11.3.1.2. Fase de desactivação

A partir desta fase preconiza-se que ocorra a reversibilidade de todos os impactes expectáveis na
fase de exploração, impondo-se para tal a implementação do PARP. Deste modo, na fase de
desactivação é esperado um impacte positivo, significativo, certo, a médio prazo, permanente e
irreversível.

11.3.2.

Medidas de Mitigação

11.3.2.1. Fase de instalação/exploração

•

Desenvolver a lavra nos moldes descritos no Projecto, designadamente no Plano de Lavra;

•

Verificar o comportamento dos taludes existente na Pedreira de forma a garantir a sua
estabilidade geotécnica e as necessárias condições de segurança;
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•

Adoptar práticas de vigilância e controlo ao longo de toda a vida do Projecto, que
complementam a garantia de se ter uma exploração em condições de segurança e de
estabilidade do maciço;

•

Minimizar a deposição dos inertes provenientes da extracção do diorito ornamental,
assegurando o seu encaminhamento para a instalação de britagem para a produção de
agregados.

11.3.2.2. Fase de desactivação

•

Assegurar o escoamento de eventuais estéreis e/ou blocos existentes com valor comercial
para outras explorações da Granital, de forma a promover a regularização do térreo nos
locais afectados;

•

11.4.

Dar cumprimento às disposições do PARP.

SOLOS

11.4.1.

Avaliação de impactes

11.4.1.1. Fase de instalação/exploração

Face à implementação do Projecto e à actividade que lhe está inerente, é expectável a
compactação do solo e o desenvolvimento de fenómenos de erosão. Tal deve-se não só à
circulação de veículos e de maquinaria afecta aos trabalhos, mas também à remoção do coberto
vegetal nas áreas ainda não afectadas. Atendendo a que a actividade extractiva e a que a
circulação de máquinas ocorre com maior incidência em área da Reserva Ecológica Nacional –
Áreas Estratégicas de Protecção e Recarga de Aquíferos, o impacte é negativo e significativo,
certo, imediato, temporário e reversível.
Nas áreas destinadas à deposição do material é também esperada a compactação do solo, sendo
o impacte resultante significativo, uma vez que afecta a sua permeabilidade. Este impacte tende,
contudo, a perder significância ao longo do tempo devido ao encaminhamento dos estéreis para a
instalação de britagem, a qual acarreta efeitos bastante positivos na minimização da compactação
do solo.
Os efeitos da compactação far-se-ão também sentir na área destinada à implantação da nova
fábrica de rústicos, corresponde a cerca de 1,1% da área total de intervenção. Dada a reduzida
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percentagem de solos afectados e a sua natureza entende-se que este impacte é pouco
significativo, apesar de negativo, certo, imediato, temporário e reversível.
Durante esta fase poderão, ainda, ocorrer eventuais derrames de hidrocarbonetos devido à
utilização dos equipamentos e maquinaria, que originarão um impacte negativo, pouco
significativo, provável, imediato, temporário e reversível. Salienta-se que esta situação depende
essencialmente da conduta de cada trabalhador e da existência de estrutura de retenção e
controlo dos derrames.
11.4.1.2. Fase de desactivação

Durante esta fase é esperado um acréscimo na produção de resíduos devido às operações de
desmantelamento dos equipamentos e infra-estruturas. Deles poderão eventualmente resultar
situações de poluição e/ou contaminação, acauteláveis com o cumprimento de boas práticas de
gestão ambiental. Como tal, é esperado um impacte negativo mas pouco significativo, provável,
imediato, temporário e reversível.
Com a recuperação da área da Pedreira através da implementação do PARP, é expectável um
impacte positivo e muito significativo sobre os solos, sobretudo no que respeita à sua estrutura e
permeabilidade, com resultados certos, a médio prazo, permanentes e irreversíveis.

11.4.2.

Medidas de Mitigação

11.4.2.1. Fase de instalação/exploração

•

Limitar as áreas estritamente necessárias para a circulação de máquinas e veículos para
que não extravasem e afectem, desnecessariamente, zonas limítrofes, e não arrastem
material sólido;

•

Efectuar a remoção do coberto vegetal apenas nas áreas estritamente necessárias à
execução dos trabalhos, a fim de evitar a erosão do solo;

•

Recorrer, durante o armazenamento temporário das terras removidas, ao cobrimento da
parga ou à instalação de barreiras verticais contra a acção vento;

•

Proceder à construção de bacias de retenção para hidrocarbonetos de forma a evitar
situações de contaminação do solo;
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•

Proceder ao armazenamento controlado dos resíduos perigosos em espaço coberto e
totalmente impermeabilizado até à recolha por entidades licenciadas para o efeito, de
forma a precaver a contaminação do solo. Em caso de contaminação, proceder à sua
recolha e tratamento;

•

Evitar a realização de trabalhos de melhoramento dos acessos, caso venham a ser
necessários, durante o período de maior pluviosidade para minimizar os efeitos da erosão
hídrica e a consequente perda de material.

11.4.2.2. Fase de desactivação

•

Proceder à recuperação das zonas intervencionadas logo que os trabalhos estejam
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, de forma a restituir-lhes as características iniciais de infiltração;

•

Utilizar, se possível, os escombros existentes na recuperação paisagística da Pedreira e
assegurar o escoamento dos estéreis restantes.

11.5.

ECOLOGIA

11.5.1.

Avaliação de impactes

11.5.1.1. Flora

11.5.1.1.1 Fase de instalação/exploração
Considerando que o essencial da desmatação do terreno já ocorreu, não são de esperar impactes
significativos sobre a vegetação. No entanto, entende-se provável a afectação do coberto
herbáceo-arbustivo existente pela circulação das máquinas e pela deposição de escombros.
Nesta situação, o impacte será negativo mas pouco significativo, provável, imediato, temporário e
reversível. O carácter temporário deste impacte deve-se essencialmente ao encaminhamento dos
rejeitados para a instalação de britagem, a qual acarreta importantes benefícios ambientais e
económicos.
A circulação de máquinas e o próprio funcionamento da exploração conduzem à emissão de
poeiras que, ao se depositarem no sistema foliar, têm implicações nas funções respiratórias e
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fotossintéticas da vegetação. O impacte resultante dessa deposição é negativo, pouco
significativo, certo, imediato, temporário e reversível.
11.5.1.1.2 Fase de desactivação
A recuperação ambiental e paisagística conduz a uma melhoria da qualidade ambiental a vários
níveis, nomeadamente a formação de novos habitats, tendo como consequência o aumento da
biodiversidade local. Desta forma o impacte é positivo, muito significativo, certo, a médio prazo,
permanente e irreversível.
11.5.1.2. Fauna

11.5.1.2.1 Fase de instalação/exploração
Com o desenvolvimento do Projecto manter-se-á o efeito barreira à circulação da fauna local,
devido às alterações morfológicas do terreno. Assim sendo, prevê-se um impacte negativo ainda
que pouco significativo, certo, imediato, temporário e reversível. Não se exclui, no entanto, que
para algumas espécies, nomeadamente mamíferos e répteis, os aterros resultantes da exploração
possam constituir um refúgio e um habitat temporário, com efeitos positivos a uma escala local.
A perturbação induzida à fauna pode ainda resultar de constrangimentos ao seu habitat pela
movimentação veículos, pelo que os impactes resultantes são negativos, pouco significativos,
certos, imediatos, temporários e reversíveis.
11.5.1.2.2 Fase de desactivação
Na fase de desactivação será, então, efectuada a recuperação paisagística da zona de
intervenção, o que irá criar novos habitats e colmatar a fragmentação existente. A este respeito
destaca-se o papel que os planos de água previstos podem vir a desempenhar na beneficiação da
avifauna, considerando a proximidade da área em estudo ao Biótopo Corine da Albufeira do Caia,
às ZPE’s de Campo Maior e S. Vicente, e, ainda, à IBA – PT045. Trata-se, portanto, de um
impacte positivo, muito significativo, certo, a médio prazo, permanente e irreversível.

11.5.2.

Medidas de Mitigação

11.5.2.1. Flora

11.5.2.1.1 Fase de instalação/exploração
•

Limitar as áreas estritamente necessárias para as movimentações de terras, circulação e
parqueamento de máquinas e veículos, entre outras, para que estas não extravasem e
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afectem, desnecessariamente, zonas limítrofes, preservando, dessa forma a flora
existente;
•

Efectuar as desmatações que venham a ser necessárias sempre que possível fora do
período crítico de incêndios florestais e com mecanismos adequados à retenção de
eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio;

•

Remover e encaminhar a destino final a biomassa vegetal e outros resíduos resultantes
das desmatações, com vista à sua reutilização;

•

Proceder à aspersão regular e controlada de água durante os períodos secos e ventosos,
nas frentes de trabalho e nos acessos utilizados, onde possa ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras;

11.5.2.1.2 Fase de desactivação
•

Proceder à recuperação das áreas afectas à exploração;

•

Assegurar o cumprimento da solução preconizada no PARP, a qual fomenta a ocorrência
de corredores ecológicos, respeita o elenco florístico e promove a estrutura da comunidade
vegetal preexistente.

11.5.2.2. Fauna

11.5.2.2.1 Fase de instalação/exploração
•

Calendarizar as actividades de maior perturbação fora dos períodos de maior sensibilidade
e/ou vulnerabilidade ecológica (por exemplo, fora da época de reprodução, nidificação ou
migração das espécies faunísticas). Se possível, o início da actividade deve ser gradual
para que a fauna se possa deslocar para zonas próximas com características similares;

•

Limitar as áreas estritamente necessárias para as movimentações de terras, circulação e
parqueamento de máquinas e veículos, entre outras, para que estas não extravasem e
afectem, desnecessariamente, zonas limítrofes, minimizando as interferências com os
habitats existentes.

11.5.2.2.2 Fase de desactivação
•

Promover a desactivação da Pedreira com o acompanhamento da entidade responsável
pela gestão do sítio “PTCON0030 - Caia”;
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•

11.6.

Assegurar o cumprimento da solução preconizada no PARP.

O RDENAMENTO DO T ERRITÓRIO

11.6.1.

Avaliação de impactes

11.6.1.1. Fase de instalação/exploração

Com base no ordenamento proposto pelo PDM de Elvas, a área de ampliação da Pedreira do
Favaco encontra-se prevista para uma zona com potencial para a actividade extractiva, pelo que o
impacte resultante do seu desenvolvimento é nulo. O mesmo sucede com a área actual de
exploração, de onde serão removidos alguns equipamentos para reinstalação na área de
ampliação, uma vez que se encontra classificada como sendo de Indústria Extractiva.
Apesar da inclusão da área do Projecto em espaço agrícola, uma vez que este é coincidente com
as áreas com potencial para a actividade extractiva também não são expectáveis quaisquer
impactes decorrentes da ocupação da Pedreira, uma vez que a exploração dos recursos
geológicos é evidenciada com a ocupação a privilegiar. Efectivamente, o regulamento do PDM de
Elvas evidencia que o desenvolvimento de actividades agrícolas em zonas de potencial geológico
é admissível, no entanto, o mesmo não deverá constituir impedimento à reconversão futura desta
ocupação para a indústria extractiva.
A ocupação de áreas da Estrutura Ecológica Municipal também não acarreta impactes de maior,
uma vez que não existirão afectações aos sistemas que a integram.
A abrangência de áreas da REN acarreta um impacte negativo mas de pouca significância, uma
vez que as acções previstas em contexto de projecto não se afiguram susceptíveis de interferirem
com as funções das áreas de protecção e recarga de aquíferos definidas no Decreto-Lei nº
166/2008, de 22 de Agosto. O desenvolvimento do Projecto não engloba actividades que
constituam obstáculo à infiltração e recarga natural, ou que possam comprometer a qualidade dos
recursos hídricos. A gestão ambiental da Pedreira do Favaco é uma orientação há muito assumida
pela empresa Granital que, mais uma vez, se reflecte com o presente Projecto, onde as opções
assumidas com vista à gestão dos recursos hídricos estão bem patentes.
A implantação da nova fábrica de rústicos ocorre em área não afecta à REN e não acarreta
consequências adversas à ocupação do solo constante do PDM de Elvas. Essa implantação é
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prevista em área para a actividade extractiva, na qual são permitidas construções auxiliares ao
seu desenvolvimento, pelo que o impacte resultante não é de significância.
A inclusão da exploração no Sítio PTCON0030 – Caia, embora acarrete impactes sobre a flora e
fauna conforme referidos no ponto 12.5.1, não constitui uma actividade condicionadora do
equilíbrio e estabilidade do seu sistema biofísico. Tal convicção é reforçada no PNSR 2000, no
qual a extracção de inertes não é referida como um factor de ameaça aos valores naturais
existentes, embora sejam definidas orientações de gestão para situações em que a actividade
afecte meios húmidos. Como tal, o impacte expectável é negativo, mas pouco significativo, certo,
imediato, permanente e irreversível.
A presença de azinheiras na envolvente da exploração, sujeitas a um regime de protecção
específico, não revela preocupações de maior uma vez que as mesmas estão distanciadas das
áreas de extracção e de deposição. Apesar da ampliação e da edificação da nova fábrica de
rústicos, não é previsto o corte de qualquer exemplar pelo que a este nível o impacte do Projecto
é nulo.
11.6.1.2. Fase de desactivação

Tendo em consideração a elaboração e implementação do PARP a que o proponente é obrigado,
nos termos do Decreto-lei nº 340/2007, de 12 de Outubro considera-se que são valorizados os
sistemas ecológicos e património natural existente na região. Neste sentido, o impacte esperado é
positivo, muito significativo, certo, a médio prazo, permanente e irreversível.

11.6.2.

Medidas de Mitigação

11.6.2.1. Fase de instalação/exploração

•

Desenvolver os trabalhos do Projecto dentro dos limites estabelecidos, evitando o seu
extravasamento por máquinas ou a deposição de inertes em áreas não licenciadas para
esse efeito;

•

Assegurar o correcto armazenamento dos solos decapados em local isolado para evitar
perdas e eventuais contaminações com hidrocarbonetos.
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11.6.2.2. Fase de desactivação

•

Considerar as orientações de gestão definidas para o Sítio PTCON0030, constantes da
Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008, de 21 de Julho, para os habitats
afectados pela exploração e incluí-las na solução preconizada no PARP;

•

Implementar de forma rigorosa o PARP e dar cumprimento às disposições constantes do
caderno de encargos.

11.7.

USO DO S OLO

11.7.1.

Avaliação de impactes

11.7.1.1. Fase de instalação/exploração

A ampliação da área de exploração não tem, do ponto de vista do uso do solo, impactes
significativos para além daqueles que já se verificam presentemente, embora seja previsível
algumas perdas do coberto vegetal remanescente aquando do avanço da lavra. Se considerada a
qualificação do uso do solo para as áreas da corta (“Pedreiras, saibreiras, minas a céu aberto JJ1”), entende-se que o impacte que resulta deste avanço é negativo mas de pouca significância.
A contínua deposição de material estéril até à sua britagem acarreta um efeito negativo, pois
mantém-se a alteração ao uso do solo atribuído ao local e definido na Carta de Ocupação do Solo
COS’ 90 essencialmente como floresta. Tem, no entanto, pouca significância dada a inexistência
de azinheiras no local e o carácter temporário dessa deposição.
11.7.1.2. Fase de desactivação

Com a implementação do PARP restaurar-se-á na área em estudo um uso do solo compatível
com as suas características ecológicas, pelo que o impacte será positivo, muito significativo, certo,
a médio prazo, permanente e irreversível.

11.7.2.

Medidas de Mitigação

11.7.2.1. Fase de instalação/exploração

•

Limitar às áreas estritamente necessárias a circulação e parqueamento de máquinas e
veículos, para que não extravasem e afectem desnecessariamente zonas limítrofes;
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•

Limitar a deposição dos escombros às áreas já afectadas e sem coberto vegetal, para que
não haja perturbação desnecessária de outros locais que ainda contenham revestimento
vegetal.

11.7.2.2. Fase de desactivação

•

Implementar de forma rigorosa as indicações fornecidas no PARP, uma vez que nele são
preconizadas acções de preservação e de reconstituição do solo afectado e a sua
subsequente revegetação com material autóctone;

•

Considerar o disposto no Decreto-Lei nº 565/9912, de 21 de Dezembro, aquando da
escolha do elenco de vegetação a integrar o PARP.

11.8.

PAISAGEM

11.8.1.

Avaliação de impactes

11.8.1.1. Fase de instalação/exploração

A presença e a circulação dos equipamentos afectos aos trabalhos na Pedreira do Favaco,
comportam efeitos negativos sobre a paisagem quer em termos visuais, quer em termos físicos
(destaca-se, a título de exemplo, a dispersão de poeiras). Entende-se, contudo, que estes não
serão muito pronunciados, uma vez que o número e a tipologia dos equipamentos serão mantidos.
Assim, não existirão outros impactes para além daqueles que se verificam presentemente. Em
suma, darão origem a um impacte negativo, pouco significativo, certo, imediato, temporário e
reversível.
A deposição dos escombros nas áreas de aterro acarreta impactes paisagísticos que serão tanto
maiores quanto maior for o volume do material ali colocado. Atendendo a que o local do Projecto
está localizado numa área com uma elevada acessibilidade visual, considera-se que essa
deposição será significativa mas limitada temporalmente, pelo que o impacte resultante é pouco
significativo, certo, imediato, temporário e reversível.
A união das frentes da exploração implicará alterações ao relevo neste local, com o rebaixamento
das cotas actuais, assim como a progressão da área de extracção do diorito industrial.
Morfologicamente tratar-se-ão de alterações significativas que se manterão mesmo após o
12

Regula a introdução na natureza de espécies não indígenas da flora e da fauna.
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término da exploração, com efeitos negativos a nível estrutural, certo, de médio a longo prazo,
permanente e irreversível.
11.8.1.2. Fase de desactivação

Durante a fase de desactivação, com a execução dos trabalhos do PARP é esperada alguma
desordem espacial que será, contudo, pouco significativa, certa, imediata, temporária e reversível.
Com a solução preconizada é valorizada a paisagem e os valores naturais que lhe estão
inerentes, podendo dar origem a novos habitats. Assim, com a implementação deste plano e a
recuperação da área da Pedreira, o impacte resultante é positivo, muito significativo, certo, a
médio prazo, permanente e irreversível.

11.8.2.

Medidas de Mitigação

11.8.2.1. Fase de instalação/exploração

•

Proceder à manutenção dos acessos existentes e que venham a ser criados no interior da
pedreira, considerando a sua rega regular e sistemática durante as épocas mais secas;

•

Realizar, se necessário, a plantação de cortinas arbóreo-arbustivas, de forma a servir de
barreira à dispersão de poeiras a áreas envolventes e a minimizar os efeitos visuais
negativos.

11.8.2.2. Fase de desactivação

•

Efectuar o desmantelamento e a remoção do equipamento existente na Pedreira,
procedendo às necessárias diligências, de forma a garantir que este, sempre que possível,
seja reutilizado ou reciclado, ou ainda, na sua impossibilidade, enviado para um destino
final adequado;

•

Implementar de forma rigorosa o PARP;

•

Proceder à manutenção das áreas recuperadas, incluindo fertilizações e sementeiras que
venham a ser necessárias, cortes de vegetação e substituição de plantas em más
condições;

•

Evitar a aplicação de fertilizantes durante eventos de precipitação intensa.
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11.9.

SÓCIO-ECONOMIA

11.9.1.

Avaliação de impactes

11.9.1.1. Fase de instalação/exploração

A actividade extractiva tem um impacte socio-económico muito importante para o desenvolvimento
da região, quer do ponto de vista dos postos de trabalho directos que origina quer também na
criação de riqueza pela dinamização de outras actividades associadas, garantindo o
desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das populações.
Dado o presente estudo se aplicar à ampliação de uma pedreira já existente, os impactes a
ocorrer neste descritor irão prender-se apenas com a fase de exploração, já que o Projecto em si
apenas compreende o aumento da área a explorar, não decorrendo daí qualquer afectação de
trabalhadores a uma fase de obra propriamente dita. Assim, após a ampliação da Pedreira, o
número de trabalhadores irá aumentar passando a existir um total de 35 trabalhadores. Partindo
do princípio que estes trabalhadores constituirão mão-de-obra local, considera-se este impacte
positivo, significativo, certo, imediato, temporário e reversível.
Este Projecto não contempla a construção de acesso externo alternativo, pelo que não são
expectáveis impactes com repercussões no ordenamento viário existente. Internamente serão
criados novos caminhos que beneficiarão o desenvolvimento da actividade. A estes está
associado um impacte positivo, mas de pouca significância.
Prevê-se um aumento do tráfego viário, ainda que pouco significativo, associado sobretudo à
exploração de diorito industrial. Actualmente a circulação de veículos pesados com este material é
inexistente, uma vez que a Pedreira ainda não começou a sua expedição. A circulação de
veículos pesados com a rocha ornamental e industrial contribuirá para a degradação da rede
viária, assim como para o aumento do ruído nas vias de circulação. Este impacte apesar de
negativo é pouco significativo, provável, a curto prazo, temporário e reversível.
11.9.1.2. Fase de desactivação

O período de vida útil estimado da Pedreira, após a sua ampliação, é de 115 anos. Decorrido este
tempo, os impactes a ocorrer nesta fase estarão relacionados com a dispensa da mão-de-obra
utilizada durante a fase de exploração. Este impacte classifica-se como negativo, significativo,
certo, imediato, permanente e irreversível.
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11.9.2.

Medidas de Mitigação

11.9.2.1. Fase de instalação/exploração

•

Utilizar materiais e/ou alugar máquinas e equipamentos de empresas fornecedoras do
concelho ou região, de modo a dinamizar a economia local;

•

Colocar sinalização adequada tanto nos acessos à Pedreira como no seu interior, para a
segurança das populações e trabalhadores;

•

Elaborar um plano de optimização de circulação na obra e na área envolvente, com vista a
definir percursos (dando preferência aos que atravessem um menor número de habitações
ou outros usos sensíveis), evitar a abertura de novos acessos, garantir condições de
segurança quer aos trabalhadores quer à população que circule nas vias de acesso;

•

Restringir o acesso local a pessoas estranhas à Pedreira;

•

Proporcionar boas condições de higiene e segurança no trabalho;

•

Aspergir os caminhos de modo a reduzir a produção de poeiras;

•

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;

•

Evitar a degradação do pavimento pela utilização de cargas excessivas colocadas nos
camiões;

•

Considerar o trajecto mais curto possível para a circulação dos veículos pesados, sem a
utilização de sinais sonoros e realizado à menor velocidade possível, de forma a diminuir a
incomodidade e riscos de acidentes sobre a população;

•

Informar as populações dos trajectos por onde circulam os veículos pesados que efectuam
o transporte do material da pedreira;

•

Acondicionar e cobrir adequadamente os materiais nos veículos durante o transporte,
limitando a dispersão de partículas;
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•

Implantar um sistema de lavagem dos rodados dos veículos e da maquinaria de apoio 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;

•

Proceder à manutenção dos veículos e da maquinaria de modo a manter os níveis de
ruído baixos;

•

Sensibilizar os trabalhadores para a importância do cumprimento das normas de
segurança;

•

Dar preferência os recursos humanos locais ou da região;

•

Criar um mecanismo expedito, mesmo que de carácter temporário, de esclarecimento de
dúvidas e de atendimento de eventuais reclamações das populações.

11.9.2.2. Fase de desactivação

•

Colmatar o aumento do desemprego expectável após a desactivação da Pedreira, através
da inserção dos profissionais em outras unidades preferencialmente pertencentes à
Granital.

11.10.

RESÍDUOS

11.10.1.

Avaliação de impactes

11.10.1.1.

Fase de instalação/exploração

Pese embora o índice de recuperação definido para a área potencial de exploração seja de 85%,
uma vez que os escombros e desperdícios serão valorizados através de produção de agregados,
o impacte em termos de produção de resíduos da prospecção e exploração da pedreira é nulo.
Nas visitas realizadas à Pedreira, a segregação dos resíduos por tipologia e a identificação dos
locais de deposição eram pouco eficientes. Mantendo-se a actual situação, o impacte é negativo,
pouco significativo, certo, imediato, pontual, reversível. Considera-se que as medidas de
minimização serão muito eficazes nesta situação.
Identificam-se no Quadro 61, de acordo com a classificação da Lista Europeia de Resíduos (LER),
os resíduos que se prevêem serem produzidos durante a exploração da Pedreira.

156

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DO FAVACO

QUADRO 61: IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS QUE SE PREVÊ VIR A SER PRODUZIDOS PELO PROJECTO.
CÓDIGO LER

DESIGNAÇÃO CORRENTE

DESIGNAÇÃO DE ACORDO COM A LER

01 01 02

Escombros

Resíduos da extracção de minérios não metálicos

15 01 01

Embalagens de cartão

Embalagens de papel e cartão

15 01 02

Embalagens de plástico

Embalagens de plástico

16 01 03

Pneus

Pneus usados

16 01 04
16 01 06

Equipamentos móveis usados e
sucata

Veículos em fim de vida
Veículos em fim de vida que não contenham líquidos
ou outros componentes perigosos

17 04

Metais

Metais

17 05 04

Solos e rochas

Solos e rochas, não abrangidas em 17 05 03

20 01

Ferramentas de trabalho
eléctricas, pequenos
electrodomésticos que poderão
equipar a zona de apoio

Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso

20 03 01

Resíduos equiparados urbanos

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo
misturas de resíduos

15 01 11*

Embalagens de metal
contaminadas

Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob
pressão, com uma matriz porosa sólida perigosa

13 02

óleos usados

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação

13 07 01*

Resíduos de gasóleo

Fuelóleo e gasóleo

Fase de desactivação

11.10.1.2.

Durante esta fase identificam-se os resíduos resultantes da demolição das infra-estruturas de
apoio, pneus e maquinaria em fim de vida. Aplicando-se as adequadas medidas de minimização e
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.

11.10.2.

Medidas de Mitigação

11.10.2.1.

Fase de instalação/exploração

•

Desenvolver um plano de gestão de resíduos, que permita identificar:
o

Os resíduos produzidos de acordo com o código LER;
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o

As quantidades produzidas;

o

O tipo de contentorização mais adequado tendo em vista quer as características
físico-químicas quer as quantidades produzidas;

•

11.11.

Os operadores de gestão de resíduos a afectar aos resíduos produzidos e;

o

Garantir a implementação e actualização do plano.

Implementar na zona de armazenamento dos hidrocarbonetos um sistema de retenção.

11.10.2.2.

•

o

Fase de desactivação

Garantir a aplicabilidade do PARP.

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

11.11.1.

Avaliação de impactes

11.11.1.1.

Fase de instalação/exploração

Relativamente ao Sítio identificado aquando da prospecção arqueológica, apesar de se tratar de
uma ocorrência com médio a baixo valor patrimonial, é expectável um impacte negativo, pouco
significativo, pouco provável, imediato, permanente e irreversível.
11.11.1.2.

Fase de desactivação

Para a fase de desactivação não é esperada a ocorrência de qualquer impacte.

11.11.2.

Medidas de Mitigação

11.11.2.1.

Fase de instalação/exploração

•

Assegurar o acompanhamento arqueológico de todas as acções de obra que impliquem o
revolvimento e/ou escavação dos solos, a definição de áreas de depósito da terra vegetal,
a 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.

•

Promover a máxima atenção aos afloramentos, sob risco de negligenciar a existência de
algum monumento megalítico ou testemunho de arte rupestre.
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11.11.2.2.

Fase de desactivação

Não aplicável.

11.12.

RECURSOS HÍDRICOS E Q UALIDADE DA Á GUA

11.12.1.

Avaliação de impactes

11.12.1.1.

Fase de instalação/exploração

Para a fase de exploração, as alterações a que estarão sujeitos os recursos hídricos locais são as
decorrentes da ampliação da área de pedreira de 5 ha para 24,99 ha, na sua quase totalidade
relativos à zona de exploração, à área ocupada pela nova unidade fabril de rústicos e, à
continuação da exploração do furo e da produção de efluentes. A este respeito, importa referir
que:
•

O abastecimento de água industrial será assegurado pela exploração do furo existente e
pelo armazenamento e utilização das águas pluviais. O consumo previsto será idêntico ao
actual;

•

Manter-se-á a charca com as funções de retenção e decantação;

•

As origens e produções de efluentes manter-se-ão: os efluentes industriais serão sujeitos a
decantação para reutilização; e, os efluentes equiparados a domésticos serão tratados na
fossa séptica e órgãos complementares, elementos constituintes do sistema de tratamento
existente.

O aumento da área da corta irá conduzir a um aumento do volume de água pluvial aí interceptada
e armazenada. Por aplicação do balanço hídrico, apresentado no capítulo 9.11.2.1, estima-se que
este aumento seja de cerca de 1387 m3/ano, volume este que se irá distribuir, quase
exclusivamente, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março. A intercepção deste volume
implica que existe uma redução da contribuição deste local para o escoamento superficial das
principais linhas de água, Ribeira da Ventosa e Ribeira do Caia. Dadas as características
hidrológicas locais e ao volume em causa, considera-se tratar-se de um impacte negativo, pouco
significativo, certo, médio prazo, temporário e irreversível.
Em resultado da manutenção da compactação do solo ocasionada pela movimentação de
equipamentos e trabalhadores e das zonas impermeabilizadas, manter-se-á o ligeiro acréscimo
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destas zonas no escoamento superficial durante o período de maior pluviosidade. Este impacte é
negativo, embora pouco significativo, certo, imediato, temporário e reversível.
Atendendo a que área do Projecto abrange zonas de cabeceira mas também intersecta linhas de
água existirá uma interferência nas condições de escoamento superficial destas linhas de água, e
eventualmente alguma artificialização a fim de se evitarem situações de empoçamentos e erosão
hídrica. Trata-se de um impacte negativo, pouco significativo, certo, imediato, temporário e
reversível.
Parte da área afecta ao Projecto irá manter-se vulnerável à erosão hídrica dada a inexistência de
coberto vegetal. Atendendo a que a primeira fase de requalificação paisagística deverá ser
executada nesta fase, na qual se prevê a plantação pontual de espécies arbóreas, que o solo é
escasso e a precipitação regista localmente valores baixos, considera-se o impacte negativo,
pouco significativo, certo, médio prazo, temporário e reversível.
Manter-se-á e ampliar-se-á a interferência no processo de infiltração e recarga na frente de
trabalho, por se interromper localmente o fluxo de água e, na restante área devido à manutenção
da compactação do solo ocasionada pela movimentação de equipamentos e trabalhadores.
Atendendo ao baixo interesse hidrogeológico das formações presentes essencialmente devido ao
baixo índice de fracturação, avalia-se este impacte em negativo, pouco significativo, certo,
imediato, temporário e reversível.
Com a implementação do Projecto prevê-se a manutenção dos actuais impactes ao nível da
qualidade da água, em especial da água superficial, denominadamente o contributo da exploração
na concentração de sólidos suspensos em resultado do arraste de matéria sólida para a rede de
drenagem natural que poderá ser mais significativo no Inverno. Este impacte é negativo, embora
pouco significativo, certo, imediato, temporário e reversível.
Existe ainda a probabilidade de ocorrerem derrames acidentais de óleos e combustíveis com
possibilidade de serem atingidos níveis de água subterrânea e a água superficial. Atendendo a
que se prevê que o sistema aquífero superficial, eventualmente afectado, tem uma dimensão
reduzida e a precipitação regista localmente valores muito reduzidos, avalia-se o impacte em
negativo, pouco significativo, improvável, médio prazo, temporário e reversível.
Quanto à produção de águas residuais equiparadas a domésticas, atendendo a que serão
encaminhadas para o sistema de tratamento existente e, desde que se proceda à monitorização
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do funcionamento e manutenção dos órgãos de forma a garantir um tratamento eficiente, não se
considera uma acção impactante.
Relativamente aos consumos de água, atendendo a que com a actual utilização não se
verificaram situações de improdutividade da captação, e é evidente existir equilíbrio entre as
entradas e saídas no aquífero explorado, considera-se que a continuação da exploração deste
furo nos actuais moldes apenas produzirá impactes negativos se outros usos não puderem ser
igualmente satisfeitos devido a um consumo excessivo da Pedreira do Favaco, situação que
actualmente não se verifica.
11.12.1.2.

Fase de desactivação

Na fase de desactivação da actividade extractiva na Pedreira do Favaco ocorrerá a
implementação da fase 2 do PARP e a desactivação e desmobilização dos equipamentos e
instalações existentes. A solução preconizada contempla a criação de dois planos de água, que
servirão de apoio a actividades agrícolas com culturas de regadio ou a actividades pecuárias em
períodos de seca, e plantações arbustivas, sub-arbustivas e arbóreo-arbustivas na área
envolvente à corta.
Os impactes nos recursos hídricos manter-se-ão sensivelmente inalteráveis durante a fase de
implementação do referido Plano, situação que posteriormente se prevê que venha a ser
positivamente alterada.
Assim, inicialmente manter-se-á a área impermeabilizada e a compactação do solo decorrente da
presença de trabalhadores, veículos e maquinaria, com consequências ao nível do escoamento
superficial e, no processo de infiltração e recarga. Manter-se-á também algum arraste de material
com potencial contaminante para as linhas de água, e continuará a existir risco de contaminação
das águas com hidrocarbonetos e, eventualmente, com fertilizantes destinados à fase de
plantação das espécies seleccionadas para a recuperação ambiental e paisagística do local
intervencionado. Os consumos de água irão manter-se praticamente inalteráveis pois ainda que
não haja consumo industrial esta parcela deverá ser absorvida na rega das plantas. Dadas as
características das intervenções, especialmente a brevidade das mesmas, considera-se trataremse de impactes negativos, pouco significativos, certos, imediatos, pontuais e reversíveis.
Em seguida, em consequência da implementação do PARP, prevê-se que ocorra a estabilização
do solo e do material fino pelas plantas, se observe uma diminuição do escoamento superficial e
dos alagamentos em alturas de precipitação, sejam promovidos os processos de intersecção e
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infiltração da água da chuva através das plantas e do substrato e, se observe uma progressiva
diminuição das afluências em sólidos nas alturas de precipitação. O risco de contaminação com
hidrocarbonetos é eliminado e deixará de existir consumos de água. Tratam-se de impactes
positivos, pouco significativos, certos, médio prazo, permanentes e irreversíveis.
Ocorrerá ainda a renaturalização do sistema de drenagem, a sua organização e o
estabelecimento da continuidade. Dado o regime pluviométrico e características hidrográficas da
região considera-se tratar-se de um impacte pouco significativo, certo, médio prazo, permanente e
irreversível.
Manter-se-á nesta fase a intercepção e retenção na zona da corta da água pluvial que aí venha a
cair, contribuindo para a manutenção dos planos de água. Considera-se que este impacte deverá
ser avaliado na perspectiva da constituição de uma reserva de água. Ainda que com uma
capacidade de regularização reduzida, numa região com baixos valores de precipitação e que se
prevê que venha ser progressivamente mais afectada por períodos de seca, o aproveitamento
deste oco extractivo para armazenamento de água para as actividades agrícolas e pecuárias, e
eventualmente combate a incêndios, é um impacte positivo, significativo, certo, médio prazo,
permanente e irreversível.

11.12.2.

Medidas de Mitigação

11.12.2.1.

Fase de instalação/exploração

•

Restringir a movimentação de veículos e máquinas a zonas unicamente afectas à
exploração;

•

Respeitar os termos da licença durante o funcionamento do furo;

•

Proceder às operações de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em
instalações para tal destinadas, devidamente apropriadas com as infra-estruturas de
drenagem, recolha e tratamento em caso de derrame;

•

Proceder à verificação regular, durante o período de utilização, de toda a maquinaria;

•

Efectuar o armazenamento de combustíveis, fertilizantes e de todo o material com
potencial contaminante da água subterrânea e superficial em áreas ou instalações
apropriadas, devidamente identificadas e com os meios necessários de controlo e
remediação em caso de derrame;
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•

Proceder à colecta em reservatório estanque, instalado para o efeito, dos óleos usados na
exploração;

•

Recomenda-se a verificação do correcto funcionamento do sistema de tratamento de
efluentes;

•

Manter a água na zona de decantação o tempo suficiente para que ocorra a sedimentação
das partículas;

•

Abrir valas de drenagem nas zonas dos acessos e caminhos e proceder à sua manutenção
de forma a evitar situações de alagamento e minorar a erosão hídrica;

•

Recomenda-se a utilização criteriosa de fertilizantes e fitossanitários e a adopção das
medidas necessárias para evitar derrames destas substâncias;

•

Promover um uso eficiente da água.

11.12.2.2.

•

Fase de desactivação

Implementar o PARP, nomeadamente das acções que visam a revegetação de toda a área
anteriormente intervencionada;

•

Evitar a circulação de veículos ou máquinas em zonas não afectas à exploração;

•

Escarificar os acessos ou zonas sujeitas a compactação desafectadas, de forma a restituir
as características iniciais de infiltração;

•

Realizar todos os trabalhos de movimentação de terras e preparação do terreno nas
alturas de menor precipitação;

•

Efectuar as acções de revegetação preconizadas no PARP nos períodos de maior
pluviosidade, como forma de minimizar os consumos de água na rega das plantas;

•

Evitar a aplicação de fertilizantes durante eventos de precipitação intensa;

•

Proceder às operações de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em
instalações para tal destinadas, devidamente apropriadas com as infra-estruturas de
drenagem, recolha e tratamento em caso de derrame;
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•

Proceder à verificação regular, durante o período de utilização, de toda a maquinaria;

•

Efectuar o armazenamento de combustíveis, fertilizantes e de todo o material com
potencial contaminante da água subterrânea e superficial em áreas ou instalações
apropriadas, devidamente identificadas e com os meios necessários de controlo e
remediação em caso de derrame.

11.13.

Q UALIDADE DO AR

11.13.1.

Avaliação de impactes

11.13.1.1.

Fase de instalação/exploração

Os impactes na qualidade do ar relacionados com a actividade extractiva estão fundamentalmente
associados à emissão de poeiras (PM10) no processo produtivo, essencialmente, no desmonte da
rocha e no transporte do material e nas operações de gestão do espaço, designadamente a
remoção de terras de coberturas (estéreis) e dos blocos desagregados. A circulação nos
caminhos internos não pavimentados majora a produção de poeiras.
Como já foi referido no ponto 9.12.4.8, os resultados médios diários obtidos para o poluente PM10
nos dois locais caracterizados não estão em conformidade com o valor limite diário definido no
Decreto-Lei nº 111/2002, de 50 µg/m3. No entanto, uma vez que estes dois pontos se encontram
mais próximos da Pedreira não são representativos da influência desta nos receptores sensíveis,
prevendo-se que nestes locais a concentração esteja em conformidade com a legislação. No
entanto, a dispersão de poeiras poderá ser agravada nos períodos de menor intensidade
pluviométrica (Junho a Setembro). A ausência de vegetação (cortina arbórea) nos limites da
Pedreira também facilita esta dispersão. O facto do equipamento de perfuração e corte trabalhar
por via húmida minimiza a emissão de poeiras. Pelo exposto, o impacte é negativo, significativo,
certo, imediato, temporário e reversível.
11.13.1.2.

Fase de desactivação

À semelhança da fase de exploração é expectável a emissão de poeiras provenientes do tráfego
rodoviário pesado durante a remoção do equipamento e maquinaria utilizados e nas operações de
recuperação e de gestão do espaço. O impacte esperado é considerado negativo, pouco
significativo, certo, imediato, temporário e reversível.
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11.13.2.

Medidas de Mitigação

11.13.2.1.

Fase de instalação/exploração

•

Aspergir a área da pedreira no sentido de evitar a acumulação e a dispersão de poeiras,
quer por acção do vento quer por acção da circulação de maquinaria e de veículos de
apoio à obra (este procedimento já é implementado, no entanto, devido a tratar-se de uma
boa prática, é referido neste ponto);

•

Implementar as acções de revegetação incluídas no PARP. A vegetação de maior porte
(cortina arbórea) nos limites da pedreira evitará a propagação das poeiras para o exterior
e, permitirá reduzir a propagação das ondas sonoras para o exterior da Pedreira. Se
possível a plantação da cortina arbórea deverá ser antecipada, de forma a que a eficácia
desta medida se verifique o mais cedo possível;

•

Recorrer, durante o armazenamento temporário das pargas, ao seu humedecimento e/ou
ao cobrimento ou, ainda, adoptar barreiras verticais contra o vento;

•

Desenvolver as seguintes medidas com vista à minimização da produção de poeiras no
sistema de extracção:
o

Utilizar, aquando da abertura de canais, a perfuração com limpeza de furos com
água e assegurar que a máquina perfuradora está equipada com um captador de
poeiras;

o

Recorrer ao fio diamantado no corte (este procedimento já é implementado, no
entanto, devido a tratar-se de uma boa prática, é referido neste ponto);

•

Garantir que a circulação de veículos é efectuada a uma velocidade controlada, por
exemplo através de sinalização e de uma acção de sensibilização aos trabalhadores;

•

Aplicar brita ou tout-venant nos acessos permanentes, de forma a minimizar a produção de
poeiras e, a afectação dos acessos públicos por arraste de lama no tempo húmido;

•

Recorrer a equipamentos que respeitem as normas legais em vigor, relativamente às
emissões gasosas e ruído. Os equipamentos deverão possuir a homologação CE e deverá
ser assegurada a sua manutenção e revisão.
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Fase de desactivação

11.13.2.2.

•

Dar cumprimento ao PARP de forma a mitigar algum do impacte residual existente nesta
fase.

11.14.

AMBIENTE S ONORO

11.14.1.

Avaliação de impactes

11.14.1.1.

Fase de instalação/exploração

Considerando que os equipamentos que se encontram actualmente a laborar na Pedreira serão
os mesmos na fase de exploração, prevê-se que os níveis de ruído sejam nesta fase muito
semelhantes aos que actualmente se produzem. Nesse sentido, tendo em conta os resultados das
medições realizadas considera-se o impacte negativo, pouco significativo, imediato, certo,
temporário e reversível.
Fase de desactivação

11.14.1.2.

Com a finalização da actividade extractiva, é expectável a produção de ruído associado à
remoção do equipamento e maquinaria utilizados e às operações de recuperação do espaço. O
impacte esperado é considerado negativo, pouco significativo, certo, imediato, temporário e
reversível.

11.14.2.

Medidas de Mitigação

11.14.2.1.

Fase de instalação/exploração

•

Assegurar a programação adequada dos trabalhos, de modo a que:
o

As acções mais ruidosas sejam levadas a cabo durante as alturas do dia que
causem menor perturbação;

o

As operações que maior ruído produzem, designadamente o corte da pedra e a
pega de fogo, ocorram desfasadas e sempre que possível com os outros
equipamentos imobilizados;

•

Verificar aquando da aquisição de equipamentos novos se os valores admissíveis pela
legislação são garantidos pelo fabricante;
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•

Efectuar o controlo periódico dos níveis de ruído;

•

Efectuar a manutenção periódica dos equipamentos;

•

Controlar a velocidade de circulação dos veículos.
Fase de desactivação

11.14.2.2.

•

Assegurar a programação adequada dos trabalhos, de modo a que:
o

As acções mais ruidosas sejam levadas a cabo durante as alturas do dia que
causem menor perturbação;

o

As operações que maior ruído produzem, designadamente o corte da pedra e a
pega de fogo, ocorram desfasadas e sempre que possível com os outros
equipamentos imobilizados;

•

Efectuar a manutenção periódica dos equipamentos;

•

Controlar a velocidade de circulação dos veículos;

•

Implementar as acções de revegetação incluídas no PARP. A vegetação de maior porte
nos limites da pedreira evitará a propagação das poeiras para o exterior e, permitirá reduzir
a propagação das ondas sonoras para o exterior da Pedreira.

11.15.

MATRIZ DE IMPACTES

No Quadro 62 apresenta-se a matriz global de impactes do Projecto de Ampliação da Pedreira do
Favaco.
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QUADRO 62: 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

-

-

-

-

-

-

-

Desactivação

-

-

-

-

-

-

-

Remoção do recurso geológico e ampliação da área de escavação

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Alteração do relevo pela presença das escombreiras e instabilidade de
taludes

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Médio prazo

Temporário

Reversível

Recuperação da área da pedreira através do PARP

Positivo

Significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Compactação e erosão do solo devido à circulação de veículos e
maquinaria

Negativo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Compactação do solo nas zonas de deposição do material

Negativo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Implantação da nova fábrica de rústicos

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Contaminação do solo por hidrocarbonetos

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Temporário

Reversível

Acréscimo na produção de resíduos

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Temporário

Reversível

Recuperação da área da pedreira através do PARP

Positivo

Muito
significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Afectação do coberto herbáceo-arbustivo pela circulação de máquinas e
deposição de escombros

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Temporário

Reversível

Afectação da vegetação pela emissão de poeiras

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Melhorias ambientais e paisagísticas introduzidas pelo PARP

Positivo

Muito
significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Aumento do efeito barreira e fragmentação já existente

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Clima

Instalação/exploração
Geologia e Geomorfologia
Desactivação

Instalação/exploração

Solos

Desactivação

Ecologia

Instalação/exploração
Flora
Desactivação
Fauna

Instalação/exploração
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Parâmetros de classificação dos impactes

Descritores

Fases do projecto

Desactivação

Instalação/exploração

Natureza

Magnitude

Probabilidade

Instante em que
se Produz

Persistência

Reversibilidade

Afectação da fauna pela circulação de maquinaria

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Recuperação paisagística, com criação de “novos habitats”

Positivo

Muito
significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Inclusão da exploração em área da Reserva Ecológica Nacional

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Implantação da nova fábrica de rústicos

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Inclusão da exploração do Sítio PTCON0030 - Caia

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Valorização dos sistemas ecológicos e património natural com a
implementação do PARP

Positivo

Muito
significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Afectação de áreas com coberto vegetal remanescente

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Temporário

Reversível

Contínua deposição de material estéril

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Recuperação da área em estudo com um uso compatível com as suas
características ecológicas.

Positivo

Muito
significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Degradação visual devido à circulação de equipamentos

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Deposição de material estéril em zonas com altas acessibilidades visuais

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Alterações morfológicas pela união das frentes de extracção

Negativo

Significativo

Certo

Médio a longo
prazo

Permanente

Irreversível

Desordem espacial devido à execução dos trabalhos do PARP

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Valorização dos sistemas naturais com a implementação do PARP

Positivo

Muito
significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Acréscimo dos postos de trabalho

Positivo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Criação de caminhos internos necessários ao avanço da exploração

Positivo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Acções geradoras de impacte

Ordenamento do Território

Desactivação

Instalação/exploração
Uso Actual do Solo
Desactivação

Instalação/exploração

Paisagem

Desactivação

Sócio-economia

Instalação/exploração
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Parâmetros de classificação dos impactes

Descritores

Natureza

Magnitude

Probabilidade

Instante em que
se Produz

Persistência

Reversibilidade

Aumento da circulação de veículos pesados

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Curto prazo

Temporário

Reversível

Dispensa de mão-de-obra e cessação de postos de trabalho

Negativo

Significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Segregação de resíduos por tipologia e identificação de locais de
deposição pouco eficiente

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Pontual

Reversível

Produção de resíduos originados pela demolição de infra-estruturas e
desactivação de equipamentos

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Pontual

Reversível

Afectação de Sítio Arqueológico

Negativo

Pouco
significativo

Improvável

Imediato

Permanente

Irreversível

-

-

-

-

-

-

Redução das afluências às linhas de água

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Médio prazo

Temporário

Irreversível

Acréscimo do escoamento superficial local em resultado da compactação
do solo causada pela movimentação de equipamentos e trabalhadores

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Médio prazo

Temporário

Reversível

Interferência nas condições de drenagem naturais

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Vulnerabilidade à erosão hídrica

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Médio prazo

Temporário

Reversível

Interferência no processo de infiltração e recarga

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Aporte de sólidos às linhas de água

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Derrames acidentais de óleos e combustíveis

Negativo

Pouco
significativo

Improvável

Médio prazo

Temporário

Reversível

Derrames acidentais de óleos e combustíveis

Negativo

Pouco
significativo

Improvável

Médio prazo

Temporário

Reversível

Manutenção da compactação do solo causada pela movimentação de
equipamentos e trabalhadores com consequências no escoamento
superficial

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Médio prazo

Pontuais

Reversível

Aporte de sólidos e material com potencial contaminante às linhas de água

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Pontuais

Reversível

Fases do projecto

Desactivação
Instalação/exploração

Acções geradoras de impacte

Resíduos
Desactivação

Património Arquitectónico
e Arqueológico

Instalação/exploração
Desactivação

Recursos Hídricos e
Qualidade da Água

-

Instalação/exploração

Desactivação
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Parâmetros de classificação dos impactes

Descritores

Natureza

Magnitude

Probabilidade

Instante em que
se Produz

Persistência

Reversibilidade

Manutenção dos consumos de água

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Pontuais

Reversível

Instalação/exploração

Acréscimo da emissão de poeiras nos períodos de menor intensidade
pluviométrica

Negativo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Desactivação

Acréscimo da emissão de poeiras com origem nas operações de
desactivação e recuperação paisagística

Negativo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Emissões sonoras originadas pelos equipamentos durante a laboração

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Emissões sonoras originadas pelos equipamentos durante a desactivação
e recuperação paisagística

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Fases do projecto

Acções geradoras de impacte

Qualidade do Ar

Instalação/exploração
Ambiente Sonoro
Desactivação
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11.16.

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 as explorações
localizadas na envolvente próxima da Pedreira do Favaco, identificadas no Quadro 63 e
sinalizadas no Desenho 10 (Anexo I).
QUADRO 63: EXPLORAÇÕES LOCALIZADAS NA ENVOLVENTE DA PEDREIRA DO FAVACO.
DESIGNAÇÃO

Nº

EXPLORADOR

Pedreira São Pedro de Matos (1)

5539

Figaljor - Indústria e Comércio de Granitos e Mármores

Rosa Santa Eulália (2)

6154

Granital - Granitos de Portugal, Lda.

Herdade da Baloca (2)

5709

Granitex - Granitos e Mármores, Lda.

Figaljor Rosa (3)

-

Figaljor - Indústria e Comércio de Granitos e Mármores

Chacins - Rosa Velha (4)

4416

Granital - Granitos de Portugal, Lda.

Pedra da Guarda (4)

4764

Granital - Granitos de Portugal, Lda.
(Fonte: http://e-geo.ineti.pt/bds/pedreiras/default.aspx)

Legenda: (1) – Em funcionamento, mas com pouca produção na presente data; (2) – Em funcionamento; (3) - Parada;
(4) - Com suspensão de lavra.

11.16.1.

Clima

Não aplicável

11.16.2.

Geologia e Geomorfologia

Ao nível da Geologia verifica-se, sobretudo, um incremento no volume de recurso geológico
extraído. Os vazios de exploração e as escombreiras existentes imprimem um potencial aumento
dos impactes geomorfológicos, relativos aos riscos de ravinamentos embora este impacte esteja
fundamentalmente dependente do cumprimento das regras de segurança no funcionamento das
explorações.
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11.16.3.

Solos

O principal impacte cumulativo resultante das pedreiras identificadas no Quadro 63 resulta da
utilização conjunta de alguns dos caminhos de acesso em terra batida. A deslocação de veículos
pesados origina a compactação destes acessos, a libertação de poeiras e o desenvolvimento de
fenómenos erosivos. Trata-se, portanto, de um impacte negativo.

11.16.4.

Ecologia

Apesar da existência das explorações, os impactes sobre a fauna e flora não são considerados de
grande significância, sobretudo no que respeita à fragmentação de habitats, uma vez que as
mesmas estão distanciadas entre si.
Com as pedreiras em laboração poderá, contudo, haver um acréscimo na produção de poeiras e,
consequentemente, da deposição de partículas na vegetação.

11.16.5.

Ordenamento do Território

Do ponto de vista da gestão territorial, a presença destas explorações acarreta um impacte
cumulativo negativo, relacionado com as condicionantes legais definidas no PDM de Elvas,
nomeadamente a afectação de áreas REN e do Sítio Caia.
Das pedreiras em laboração, apenas a exploração adjacente à Pedreira do Favaco (Nº 5539)
ocorre em área da REN, não sendo, contudo, susceptível de causar impactes significativos à
recarga de aquíferos ou à qualidade da água. Todas as explorações ocorrem em área da Rede
Natura 2000 e, como tal, entende-se provável a afectação do equilíbrio ecológico dos sistemas
naturais existentes, ainda que os seus efeitos ao nível da conservação da natureza não sejam de
grande significância.
Pese embora a ocorrência de duas pedreiras (Nos 6154 e 5709) em área com povoamento
florestal de sobro e azinho, por se tratarem de explorações existentes há largos anos e com um
zonamento definido, não é expectável o abate de qualquer exemplar protegido, pelo que não se
identifica nenhum impacte relacionado.

11.16.6.

Uso do Solo

As alterações ao coberto vegetal, com a afectação de Áreas Agrícolas e Florestais segundo a
designação da COS’90, acarretam um impacte cumulativo negativo por inviabilizarem o
desenvolvimento destas ocupações durante o tempo útil das explorações. Este impacte tende,
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porém, a reverter-se à medida que as lavras foram cessando e os PARP’s forem sendo
terminados.

11.16.7.

Paisagem

A proximidade de outras explorações agrava negativamente a qualidade visual da paisagem
envolvente à área da Pedreira do Favaco, devido às alterações morfológicas e de coberto vegetal
verificadas. O mesmo sucede devido às áreas de deposição e à necessária circulação de
máquinas e veículos.
Estes impactes são, contudo, de pouca significância uma vez que as características do terreno e o
coberto arbóreo permitem minimizar os pontos de observação a partir das vias existentes até às
explorações, enquadrando-as cenicamente na paisagem. Com o término das lavras e dos
PARP’s, estes impactes cessarão e a qualidade da paisagem será valorizada.

11.16.8.

Sócio-economia

A existência de várias pedreiras em laboração numa região que se debate com problemas de
desemprego, acarreta um impacte positivo e significativo para o desenvolvimento local, assim
como para o bem-estar económico e a qualidade de vida da população.
A utilização conjunta dos acessos existentes pelos veículos pesados afectos às explorações é
susceptível de originar um impacte negativo na rede viária ao nível da sua conservação, embora
se entenda que este não é de grande significância.

11.16.9.

Resíduos

A existência de outras pedreiras na proximidade conduz a uma majoração dos impactes neste
descritor, na medida em que existem mais fontes de produção de resíduos e eventualmente a
presença de escombreiras, não previsíveis na exploração do Favaco, uma vez que a opção da
Granital relativamente aos escombros e desperdícios que produz é de valorização in-situ através
da produção de agregados de inertes.

11.16.10.

Património Arqueológico

Não existem impactes cumulativos a assinalar.
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11.16.11.

Recursos Hídricos e Qualidade da Água

Os impactes nos recursos hídricos assumem uma baixa significância quando vistos
individualmente por pedreira, contudo, quando analisados a uma escala maior, ao nível do núcleo
extractivo instalado no Maciço Granítico de Santa Eulália, estes ganham uma maior
expressividade.
No que se refere ao sistema hídrico superficial, estes impactes são a desorganização da
drenagem superficial, a quebra da continuidade que as cortas induzem no escoamento, a
ausência de um eficaz sistema de drenagem de pluviais que conduz à acumulação de águas nas
depressões em alturas de precipitação, uma extensa área sujeita a erosão hídrica, a majoração do
escoamento superficial em detrimento da infiltração e, o provável elevado teor de sólidos nas
águas superficiais.
Ao nível das águas subterrâneas as repercussões da actividade extractiva são fundamentalmente
função da área afectada, pois os impactes são praticamente invariantes de pedreira para pedreira.
Estes impactes, de natureza negativa, ocorrem ao nível da infiltração e recarga, do consumo e da
qualidade da água.

11.16.12.

Qualidade do Ar

A emissão de poeiras pelas unidades extractivas acarreta um impacte cumulativo negativo.

11.16.13.

Ambiente Sonoro

Durante a fase de exploração este descritor poderá sofrer impactes cumulativos devido a uma
maior emissão de ruído, avaliando o contexto global das diferentes pedreiras existentes na
envolvente. O impacte é negativo.
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12. 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 Granital
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.

12.1.

MONITORIZAÇÃO POR DESCRITORES

De acordo com a avaliação de impactes ambientais efectuada, consideraram-se como descritores
ambientais mais críticos e sensíveis para o Projecto os descritores Paisagem, Recursos Hídricos e
Qualidade da Água e Qualidade do Ar.

12.1.1.

Paisagem

A actividade de monitorização ao nível da paisagem tem por objectivo verificar o cumprimento das
disposições do PARP. Deverá ocorrer em toda a área de intervenção do Projecto, com base nos
parâmetros apresentados seguidamente (Quadro 64).
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QUADRO 64: PARÂMETROS PARA MONITORIZAÇÃO.
PARÂMETRO

Áreas exploradas
Áreas recuperadas
Gestão da área da parga
Sobrevivência das espécies vegetais implantadas

Recomenda-se que os relatórios das actividades de recuperação paisagística sejam efectuados
com uma frequência anual e a monitorização topográfica com uma frequência de três em três
anos. A observação da vegetação deverá ser realizada essencialmente na Primavera e no
Outono.
A duração do programa de monitorização corresponderá ao período da fase de exploração e de
encerramento do Projecto, e aos dois anos seguintes ao fecho.

12.1.2.

Recursos Hídricos e Qualidade da Água

O plano de monitorização que se configura deverá adoptar a monitorização físico-química e
bacteriológica e, de níveis no furo de captação existente no local.
Os parâmetros físico-químicos a monitorizar são os que se apresentam no Quadro 65. A avaliação
dos resultados deverá assentar na comparação com os dados analíticos precedentes e, na
apreciação à luz da legislação em vigor.
QUADRO 65: PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E BACTERIOLÓGICOS PARA MONITORIZAÇÃO.
PARÂMETRO

Condutividade
pH
Cloretos
Sulfatos
Cálcio
Magnésio
Potássio
Bicarbonato
Chumbo
Óleos e gorduras
Hidrocarbonetos
Turvação
Coliformes fecais
Coliformes totais
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PARÂMETRO

Hidrocarbonetos

Recomenda-se que durante toda a vida do Projecto se proceda ao registo trimestral do nível de
água no furo e, anualmente, à amostragem e análise físico-química da água. A compilação e
tratamento destes dados permitirá acompanhar a evolução dos níveis e da qualidade da água,
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 e,
atempadamente, a sua correcção e ajuste.

12.1.3.

Qualidade do Ar

Para este descritor é apresentado o seguinte plano de monitorização:
•

Parâmetro a medir:
o

PM10 (µg/m3).

A medição deverá ser realizada por períodos de 24 horas com início às 0h00 e preferencialmente
em período seco.
•

Locais de medição:
o

Mantendo-se a ausência de electricidade nos dois montes isolados, actualmente
inabitados, identificados como os receptores sensíveis (ver 9.12.4.7), a avaliação deve
ser efectuada nos pontos identificados na Figura 14;

o

Na eventualidade dos dois montes isolados, actualmente inabitados, identificados
como os receptores sensíveis, vierem a ser habitados os pontos de medição deverão
corresponder a essas localizações.

•

Referencial normativo:

Decreto-Lei nº 111/2002, de 16 de Abril.
•

Periodicidade:
o

Caso os dois montes se mantenham inabitados, a periodicidade da monitorização
deverá ser a seguinte:
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- Primeiro ano de exploração da Pedreira;
o

Caso se verifique a habitação de algum dos referidos montes, a periodicidade da
monitorização deverá ser a seguinte:
- Primeiro ano de exploração da Pedreira;
- Se as medições de PM10 indicarem a não ultrapassagem de 80% do valor-limite

diário - 40 µg/m3, valor médio diário a não ultrapassar em mais de 50% do período de
amostragem, sugere-se que as medições sejam realizadas quando ocorrer alguma alteração ao
plano de lavra.
•

12.2.

Informação a incluir no relatório de monitorização:
o

Condições meteorológicas observadas;

o

Condições de laboração da pedreira;

o

Interpretação e apreciação dos resultados;

o

Análise da eficácia das medidas de minimização adoptadas;

o

Medidas de gestão ambiental a adoptar em caso de não conformidade.

G ESTÃO AMBIENTAL

Complementarmente à monitorização apresenta-se o plano de gestão ambiental associado
essencialmente à fase de exploração, de forma a verificar a aplicabilidade e eficácia das medidas
de minimização adoptadas e estabelecer sistemas e procedimentos para esse propósito e,
sempre que possível perseguir objectivos de melhoria contínua.

12.2.1.

Paisagem

Admite-se como causas prováveis de desvio a ausência de manutenção ou manutenção ineficaz
das áreas recuperadas, e o desfasamento entre o Plano de Lavra e o PARP.
A sucederem, propõem-se as seguintes medidas de gestão ambiental:
•

Implementação ou revisão do projecto consoante a tipologia de causa detectada;
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•

Revisão das medidas propostas no PARP.
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13. LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO
Na elaboração deste EIA não se registaram lacunas técnicas ou de conhecimento susceptíveis de
comprometerem a avaliação ambiental da Exploração.
No entanto, no que respeita aos descritores Clima e Uso do Solo verificou-se, respectivamente:
•

A inexistência de dados climáticos actualizados sobre a região;

•

A inexistência de cartografia de base actual sobre a ocupação actual do solo;

Para colmatar as dificuldades sentidas recorreu-se, sempre que possível, a estudos ou outros
trabalhos incidentes sobre a área em análise, de elaboração recente.
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14. CONCLUSÃO
Em Portugal, a extracção de granito ornamental encontra-se concentrada no Norte e Centro do
País, mas pontualmente ganha expressão no distrito de Portalegre, pelo que a presença de
explorações nesta região tem uma importância económica significativa. A exploração de rochas
industriais, por sua vez, assume maior valor de produção na região de Lisboa e Vale do Tejo.
Com o Projecto de Ampliação da Pedreira do Favaco, a empresa Granital pretende dar
continuidade à exploração racional de granitos na região do Maciço de Santa Eulália, numa lógica
de crescimento e sustentabilidade empresarial e local. Neste sentido, o Projecto enfatiza o
aproveitamento do diorito ornamental mediante a optimização de técnicas e equipamentos, e da
criação de uma nova unidade fabril para a transformação do material. Enfatiza também o
aproveitamento do diorito industrial, cuja exploração acarreta vantagens económicas e ambientais
significativas no panorama actual da actividade extractiva. Efectivamente, o ciclo produtivo
incluído no presente Projecto permite minimizar parte dos impactes originados pela extracção da
rocha ornamental, nomeadamente a deposição de estéreis, através do seu encaminhamento para
transformação industrial. Assim, ciente das potencialidades do Projecto, o explorador 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 exploração são de pouca significância e de carácter temporário. Os factores de
maior sensibilidade e significância ocorrem ao nível dos solos e da qualidade do ar, mas são
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
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extractiva como importante pólo dinamizador da actividade económica, com repercussões de
âmbito nacional no sector, objectivando em particular a exploração da variedade “Favaco”. Por
último, com a proposta de recuperação paisagística são também valorizadas as características
ecológicas locais, com benefícios significativos para a conservação da natureza em concordância
com as disposições avançadas pela Rede Natura 2000 e outros objectivos de âmbito
conservacionista.
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