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RESUMO NÃO TÉCNICO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DO FAVACO

1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Projecto de Ampliação da Pedreira do Favaco, propriedade da
empresa Granital – Granitos de Portugal, S.A., o proponente.
O EIA foi elaborado de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de
Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro), que
determina a sujeição a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de todas as
pedreiras a céu aberto incluídas em áreas sensíveis (alínea a) do nº 2 do anexo II). Uma
área sensível corresponde, entre outros casos, a uma área com interesse para a
conservação da natureza.
O EIA foi realizado pela empresa TTerra – Engenharia e Ambiente, Lda. durante o período
compreendido entre Maio de 2009 e Julho de 2010, e incide sobre um projecto de execução.
O RNT é parte integrante do EIA e foi elaborado com o objectivo de dar a conhecer ao
público interessado os aspectos mais relevantes do Projecto em avaliação, bem como os
principais efeitos no ambiente resultantes do seu desenvolvimento.
A Pedreira do Favaco encontra-se em funcionamento desde Fevereiro de 1992, com a
licença Nº 4809 emitida pela antiga Direcção Regional da Indústria e Energia do Alentejo.
Com o presente Projecto, o proponente pretende ampliar a área de pedreira de 4,9 hectares
para 24,99 hectares, de forma a assegurar a extracção de rocha granítica ornamental e
industrial.
O seu licenciamento encontra-se dependente da emissão de uma Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) favorável ou favorável condicionada, a qual constitui a decisão final do
procedimento de AIA. Este procedimento é da responsabilidade da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e a atribuição da licença da
responsabilidade da Direcção Regional de Economia do Alentejo.
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2. LOCALIZAÇÃO
A Pedreira do Favaco localiza-se na Herdade do Pinheiro, na freguesia de Caia e S. Pedro,
e na Herdade do Chacim, na freguesia de S. Vicente e Ventosa, ambas no concelho de
Elvas, distrito de Portalegre.
Do ponto de vista das Unidades Territoriais, designadas por NUT, a Pedreira insere-se em
Portugal Continental (NUT I), na Região Alentejo (NUT II) e na Sub-região Alto Alentejo
(NUT III).
A Exploração integra-se no Sítio PTCON0030 – Caia, pertencente à Rede Natura 2000, o
qual constitui uma área sensível. Localiza-se na proximidade de outras áreas com interesse
para a conservação da natureza, nomeadamente o Biótopo Corine – Albufeira do Caia (a
cerca de 1 km para Norte), a Zona Especial de Protecção de Campo Maior (a cerca de 7,5
km para Este) e a Zona Especial de Protecção de S. Vicente (a cerca de 2 km para
Sudoeste).
As povoações mais próximas são Santa Eulália (a aproximadamente 7 km) e a Vila de
Campo Maior (a aproximadamente 6 km). O acesso à Pedreira é efectuado a partir da
Estrada Nacional 243, ao km 188, que liga estas duas povoações.
Nas figuras seguintes apresenta-se o enquadramento territorial da Pedreira do Favaco.
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FIGURA 1: LOCALIZAÇÃO DA PEDREIRA DO FAVACO.
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FIGURA 2: ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DA PEDREIRA DO FAVACO.
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FIGURA 3: VISTA AÉREA PARA A EXPLORAÇÃO.
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3. OBJECTIVOS E DESCRIÇÃO DA EXPLORAÇÃO
O distrito de Portalegre, pela localização do Maciço Granítico de Santa Eulália, apresenta
potencialidades muito significativas para a extracção de granito ornamental de elevada
importância económica, que é comercializado em diferentes variedades. A Pedreira do Favaco é,
a nível regional, uma das mais importantes explorações na extracção deste tipo de rocha e uma
das pedreiras que mais contribui para a dinamização da actividade económica no distrito.
No decurso da actividade, a Granital, S.A. desenvolveu estudos geológicos com o objectivo de
avaliar a existência de reservas que permitissem aferir a continuidade da exploração. Com base
nesses estudos, foram identificadas áreas potenciais para a extracção da rocha ornamental num
período temporal de aproximadamente 114 anos, e, também, a existência de rocha com
propriedades adequadas para a produção de agregados industriais com utilização no sector da
construção e obras públicas, durante um período aproximado de 35 anos.
No que respeita à exploração de rochas ornamentais, as reservas brutas foram estimadas em 4
581 526,95 m3 dos quais 340 840,02 m3 serão comercializáveis, sendo que a produção anual é de
8 700 ton. Para a produção de rochas industriais são estimados 1 474 920,00 m3 de reservas
brutas e 1 253 682,00 m3 de reservas comerciais. A produção anual esperada é de 100 000 m3, à
qual acresce mais 100 000 m3 de material estéril proveniente da exploração das rochas
ornamentais.
Ciente da viabilidade da Pedreira para a produção de rocha ornamental e industrial a longo prazo,
a Granital propõe-se, com o presente Projecto, ampliar a área actual de extracção de 4,9 hectares
para 24,99 hectares. Da área de ampliação, 8,36 hectares serão destinados à extracção de rocha
ornamental e 4,18 hectares à extracção de rocha industrial. A área restante será destinada às
instalações auxiliares e às áreas necessárias ao funcionamento da Pedreira.
O processo de extracção da rocha manter-se-á nos moldes actuais. A rocha ornamental é extraída
a céu aberto, em bancadas com a altura média de 8 m e com uma largura variável, com recurso a
explosivos e a meios mecânicos (com recurso a maquinaria existente na Exploração). Ainda na
frente de trabalho, a rocha é separada em talhadas e esquartejada com recurso a perfuradoras
mecânicas, de forma a obter pequenos blocos susceptíveis de serem utilizados na produção de
cubos e de lancis.
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Actualmente, a transformação final do material é efectuada numa fábrica de rústicos instalada
junto à entrada da Pedreira. Com o Projecto será criada uma nova unidade fabril que ocupará uma
área de 2 800 m2.
Uma vez concluída a transformação da rocha, o material é expedido ou depositado no parque de
blocos. Os restos sem aproveitamento ornamental são encaminhados para as escombreiras
existentes, onde são temporariamente armazenados até ao seu encaminhamento para a
instalação de britagem que a Granital adquiriu após o início da extracção de rocha industrial.
Actualmente existem três escombreiras localizadas a Nordeste, a Sudeste e a Sudoeste da área
da Pedreira. Aquando da configuração final prevista para as explorações de rocha existirão duas
escombreiras (a Nordeste e a Sudeste), cujo material será britado de forma a eliminar a sua
deposição no local e a serem desenvolvidos os trabalhos de recuperação paisagística. Com a
conclusão destes trabalhos não existirá qualquer escombreira na área da Pedreira.
A exploração de rocha industrial continuará a efectuar-se a céu aberto, em bancadas com 10 m de
altura e 10 m de largura, cuja fragmentação é também efectuada com recurso a explosivos e a
meios mecânicos. O material extraído é encaminhado para a unidade de britagem, onde é
novamente fragmentado e classificado consoante a sua dimensão. Os agregados produzidos são
depois carregados em camiões para expedição ou armazenados em áreas próprias, com vista à
sua comercialização.
Com excepção da nova unidade fabril, a ampliação da Pedreira não implicará a construção de
novos edifícios ou alterações aos existentes. Na sua configuração actual, a Exploração dispõe de
um escritório, de instalações sociais (refeitório, instalações sanitárias e balneários), de uma oficina
e armazém de combustíveis, de um contentor para o armazenamento de ferramentas e de uma
fábrica de cubos.
No que respeita a equipamentos, a Pedreira do Favaco dispõe de um conjunto significativo de
máquinas e ferramentas manuais, que durante a vida útil do Projecto serão substituídas em
função das necessidades identificadas. Os equipamentos removidos serão encaminhados para
sucateiros, evitando, assim, a sua deposição prolongada no terreno.
A implementação do Projecto não implicará alterações ao sistema de abastecimento de água, pelo
que continuará a ser assegurado por um furo licenciado. Dada a escassez de água no período
seco, a Granital S.A. optou por assegurar o armazenamento de águas pluviais na frente de
exploração, numa charca licenciada, e a sua utilização em circuito fechado, mantendo, desta
forma, o consumo de água.
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O sistema de esgotos também não sofrerá quaisquer alterações. As águas residuais domésticas
provenientes das instalações sanitárias e do refeitório continuarão a ser encaminhadas para uma
fossa séptica licenciada.
Com o avanço dos trabalhos, está prevista construção de novos caminhos internos de acesso às
frentes da exploração, para além dos actuais, embora nesta fase não seja possível definir o seu
traçado com exactidão.
Com o Projecto passarão a trabalhar na Pedreira do Favaco 35 funcionários, sendo que 26
pertencem à Granital S.A. e 9 pertencem à empresa Sopir, S.A. Relativamente a esta última,
importa referir que integra o Grupo E.I.P., à semelhança da Granital, S.A. Os 26 funcionários
estarão afectos à extracção da rocha ornamental, enquanto que os restantes estarão afectos à
extracção de rocha industrial.
No que respeita à recuperação paisagística da Pedreira, a Granital S.A. pretende que após o fim
dos trabalhos as duas áreas de extracção dêem lugar a planos de água, para apoio ao
desenvolvimento de actividades agrícolas e/ou pecuárias que venham a ocorrer nas propriedades
envolvidas. A área da Pedreira será sujeita a plantações, de forma a restituir o coberto vegetal
afectado pela laboração. O material vegetal proposto corresponde a espécies características da
região, de que são exemplo o sobreiro, a azinheira, o zambujeiro, a pereira-brava, a giesta, o
sargaço, o rosmaninho, entre outras.
Os trabalhos de recuperação estão previstos em duas fases. A primeira fase corresponde aos dois
anos seguintes à implementação do Projecto, durante a qual se procederá à vedação da área da
Pedreira, à remoção de solo em áreas onde ainda não tenha sido removido e à plantação de
espécies arbóreas onde não exista extracção de rocha. A última fase decorrerá após o fim da
Exploração e corresponderá ao essencial dos trabalhos de recuperação. Nesta fase serão
preparadas as áreas de extracção para darem lugar aos planos de água, espalhados os solos
armazenados e concluídas as plantações.
Todas as construções e equipamentos ainda existentes serão demolidos e/ou removidos. Os
equipamentos que ainda estejam funcionais serão encaminhados para outras Pedreiras
pertencentes à Granital. Os restantes serão encaminhados para sucateiros.
Nas figuras seguintes é apresentada a configuração actual da Pedreira do Favaco, a configuração
no final da exploração e a configuração da Pedreira após a recuperação paisagística.
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FIGURA 4: CONFIGURAÇÃO ACTUAL DA PEDREIRA DO FAVACO.
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FIGURA 5: CONFIGURAÇÃO FINAL DA PEDREIRA DO FAVACO.
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FIGURA 6: CONFIGURAÇÃO FINAL DA PEDREIRA DO FAVACO APÓS A RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA.
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4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE NA ÁREA DO PROJECTO
Do ponto de vista climático, a área onde se insere a Pedreira do Favaco apresenta
características tipicamente mediterrânicas de feição continental. O mês de Janeiro é
tendencialmente o mais frio e aquele que regista temperaturas mais baixas, em oposição ao mês
de Julho que é o mais quente. A estação mais húmida prolonga-se, em média, de Outubro a Abril,
enquanto que a estação seca decorre entre os meses de Abril a Outubro.
Em termos geológicos e geomorfológicos, a área do Projecto integra-se no Maciço Granítico de
Santa Eulália, com reconhecida importância para a produção de granitos ornamentais. O relevo é
ondulado, com cotas altimétricas variáveis entre os 200 e os 270 m.
Os solos são variáveis, com baixo teor em matéria orgânica. Apresentam riscos de erosão
severos, os quais condicionam a sua utilização para fins agrícolas. Com efeito, estes solos
apresentam

limitações

muito

elevadas

para

a

prática

da

agricultura,

destinando-se

preferencialmente a actividades florestais e de revestimento do solo.
A flora é constituída por espécies espontâneas, naturais da região e bem adaptadas ao clima e
solos existentes. No que diz respeito aos biótopos referenciados, destaca-se o predomínio do
montado de azinho na propriedade, o qual alberga uma grande diversidade de espécies. Face a
esta diversidade, a região da albufeira do Caia foi integrada na Rede Natura 2000 como Sítio de
Importância Comunitária. Pela sua localização a Pedreira encontra-se abrangida por esta
condicionante para a conservação da natureza.
No que respeita à fauna, salienta-se a presença de várias espécies de mamíferos e aves,
algumas das quais com valor cinegético. A riqueza faunística desta região levou a outras
classificações de importância comunitária, pelo que a Exploração está próxima do Biótopo Corine
– Albufeira do Caia e das Zonas de Protecção Especial de Campo Maior e de S. Vicente,
destinadas à protecção da avifauna, sobretudo aquática.
Em termos de ordenamento do território, a área do Projecto encontra-se abrangida pelos
seguintes instrumentos de gestão territorial: Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana, Plano
Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo, Plano Sectorial da Rede Natura, Plano
Regional de Ordenamento do Território do Alentejo e Plano Director Municipal de Elvas. Destes,
destaca-se a qualificação do solo constante do PDM de Elvas, segundo o qual, a área em estudo
está inserida em “Espaço Agrícola”, “Espaço de Actividade Extractiva” e na “Estrutura Ecológica
Municipal”. Este instrumento condiciona uma parte da área de ampliação à Reserva Ecológica
Nacional e a sua totalidade ao Sítio Caia.
12
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Relativamente ao uso do solo, a ocupação actual restringe-se à indústria extractiva, pelo que o
coberto vegetal é tendencialmente escasso e limitado a espécies herbáceas e arbustivas. O
coberto arbóreo é representado por azinheiras que se situam na envolvente das áreas de
extracção, maioritariamente sob a forma de povoamento florestal.
A paisagem apresenta um carácter essencialmente rural. O relevo é ondulado e marcado por
uma sucessão de vales e colinas mais ou menos abertas, com um declive médio suave a
moderado. A região é marcada por áreas de montado e por explorações de inertes, cuja laboração
induziu a alterações morfológicas de alguma significância.
A área do Projecto localiza-se num planalto, pelo que algumas destas alterações são perceptíveis
a partir de determinados pontos de observação, nomeadamente a partir dos acessos existentes.
Ainda assim, o coberto arbóreo da envolvente contribui para atenuar alguns dos efeitos visuais
originados pela Pedreira, pelo que a qualidade da paisagem é média.
Relativamente aos aspectos socio-económicos, a Pedreira do Favaco desenvolve a sua
actividade num concelho marcado por uma estrutura demográfica desequilibrada face à redução
do efectivo global da população, devido a fenómenos migratórios e ao envelhecimento
generalizado dos seus habitantes.
A actividade produtiva tem maior representatividade ao nível do sector terciário, seguido do
primário e, por último, do secundário. Pese embora a presença de recursos geológicos com
importância económica, a indústria extractiva tem uma fraca representatividade no emprego
regional e local nos moldes actuais. Ainda assim, a Pedreira emprega 12 funcionários que
asseguram a laboração pelo período de 40 horas semanais.
Os resíduos produzidos na Pedreira do Favaco são fundamentalmente de dois tipos: resíduos
equiparados a urbanos e resíduos industriais. Os resíduos equiparados a urbanos são originados
pelo funcionamento do escritório e das instalações sociais, para os quais a Granital S.A. dispõe de
contentares adequados para a sua colocação, embora não seja feita a sua deposição selectiva.
Os resíduos industriais correspondem aos resíduos produzidos na oficina e aos escombros que
são encaminhados para os aterros. Estes últimos são, contudo, encaminhados para a instalação
de britagem para a produção de agregados, pelo que a sua deposição em aterro é temporária.
No que diz respeito ao Património não foram detectados quaisquer vestígios arqueológicos, com
excepção de um muro em pedra seca e alguns vestígios de cerâmica comum, em área exterior ao
limite do Projecto.
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Em relação aos recursos hídricos, a Pedreira do Favaco localiza-se na sub-bacia do Ria Caia, a
jusante da Barragem do Caia. Em termos de uso, a água da Barragem do Caia é utilizada
essencialmente para fins agrícolas, para o abastecimento urbano e para a produção de energia.
A propriedade da Granital S.A. é atravessada por um afluente da Ribeira da Ventosa, para onde a
área em estudo é drenada. As águas pluviais e as águas utilizadas são canalizadas, conforme já
referido, para uma charca existente na área de extracção, para posterior reutilização. Todos os
materiais contaminantes encontram-se devidamente armazenados, pelos que não foram
identificadas situações susceptíveis de comprometerem a qualidade das águas superficiais.
A nível hidrogeológico, a Pedreira do Favaco insere-se no Maciço Antigo. A infiltração de água em
profundidade ocorre apenas no final do Inverno entre os meses de Fevereiro e Março, com a
recarga das águas subterrâneas. É a partir destas águas, através de um furo, que é efectuado o
abastecimento à Pedreira.
A qualidade do ar na área da Pedreira encontra-se afectada pelas poeiras produzidas pelos
equipamentos na extracção da rocha. Através de medições realizadas concluiu-se que os valores
obtidos ultrapassaram o limite previsto na legislação em vigor. Dada a inexistência de luz eléctrica
na envolvente da Exploração, necessária aos equipamentos de medição da qualidade do ar, não
foi possível avaliar os níveis de emissão a uma maior distância para averiguar os seus efeitos.
No que respeita ao ruído, as medições acústicas permitiram concluir que os equipamentos
utilizados e a Pedreira na sua generalidade, laboram em conformidade com a legislação em vigor,
ou seja, nenhum valor limite é ultrapassado.
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5. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DO ESTADO DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA
DO PROJECTO
Na ausência do Projecto de Ampliação da Pedreira do Favaco e num curto espaço de tempo, é
esperado que as características ambientais actualmente verificadas se mantenham. Esta
convicção advém do facto de que para iniciar os trabalhos de recuperação paisagística, o
proponente necessita de implementar o plano de desactivação da Pedreira e, com ele, promover a
remoção e demolição dos equipamentos e infra-estruturas existentes, respectivamente.
Uma vez terminadas as operações de desactivação, o proponente poderá desenvolver os
trabalhos de recuperação previstos no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística para a
área já licenciada, com os quais o ambiente sofrerá uma melhoria substancial. Com este plano
serão repostas, na medida do possível, as características naturais e locais prévias ao início da
actividade, situação que acarreta vantagens bastante significativas em matéria de solos, valores
ecológicos, recursos hídricos, resíduos e qualidade do ar.
Em termos socio-económicos, verificar-se-á a extinção de vários postos de trabalho que
acarretarão um impacte negativo para a taxa de desemprego do concelho de Elvas, não sendo de
excluir a migração de alguns dos funcionários para outros concelhos em busca de um novo
emprego.
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6. AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Neste capítulo identificam-se, de forma resumida, os principais impactes resultantes da
implementação do Projecto de Ampliação da Pedreira do Favaco, ou seja, as principais alterações
favoráveis (positivas) ou desfavoráveis (negativas) que ocorrem no local e durante o horizonte
temporal, resultantes da sua existência. Para ambos os casos foram sugeridas medidas de
mitigação destinadas a diminuir ou a reforçar esses impactes, que podem ser de minimização
(quando os impactes são negativos) e/ou de potenciação (quando os impactes são positivos).
Em termos climáticos, o Projecto não apresenta quaisquer impactes ambientais, uma vez que
pela sua dimensão e tipologia não são promovidas alterações ao clima actual.
Relativamente à geologia e geomorfologia verifica-se que o principal impacte está relacionado
com a remoção do recurso geológico pela ampliação da área onde ocorre a sua extracção, ao
qual estão associadas novas alterações morfológicas. Algumas dessas alterações serão
originadas também pela deposição de blocos sem valor ornamental que, no entanto, serão
encaminhados num curto período de tempo para a unidade de britagem, minimizando assim os
seus efeitos. Com a finalização do Projecto, a maioria destas alterações serão revertidas devido à
implementação plena do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística.
Com o desenvolvimento do Projecto, nas áreas ainda não afectadas com a actividade será
necessário proceder à remoção dos solos existentes e ao seu armazenamento em áreas próprias
para esse efeito. Nas áreas abrangidas pela laboração da Pedreira, é esperado que os solos
sejam compactados e sujeitos a fenómenos erosivos devido à circulação de máquinas e veículos,
e à remoção do coberto vegetal, o qual contribui para fixar as partículas, evitando o seu
arrastamento. Com a construção da nova fábrica de rústicos, haverá uma nova impermeabilização
do solo, embora esta ocorra numa área reduzida da área de intervenção. Com a conclusão da
exploração, poderá haver alguma afectação dos solos devido às operações de desactivação que
será minimizada com o desenvolvimento dos trabalhos de recuperação paisagística.
Do ponto de vista ecológico, não se esperam impactes negativos significativos decorrentes da
ampliação, uma vez que a maioria das operações de remoção do coberto vegetal já ocorreram.
Ainda, assim, nas áreas não afectadas poderá ocorrer algum pisoteio da vegetação devido à
circulação de máquinas e à deposição, embora temporária, dos escombros. As alterações
morfológicas terão um impacte positivo para a fauna local, uma vez que criam abrigos
susceptíveis de serem utilizados por mamíferos, aves ou répteis. O normal funcionamento da
Pedreira poderá, contudo, induzir a algumas perturbações às rotinas das espécies, que deixarão
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de existir com a conclusão dos trabalhos. Nesta fase, com a recuperação paisagística da área
intervencionada são esperadas melhorias significativas ao ambiente que poderão dar origem a
novos habitats e à fixação de espécies características.
Ao nível do ordenamento do território, a actividade é desenvolvida em área com potencial para
a indústria extractiva, pelo que o impacte resultante é nulo. A afectação parcial de áreas da
Reserva Ecológica Nacional não apresenta impactes significativos, uma vez que as acções
previstas, por um lado, estarão enquadradas na legislação em vigor, e, por outro lado, não
implicarão riscos para o cumprimento dos objectivos previstos pela Reserva Ecológica dado que
as área intervencionadas serão progressivamente recuperadas em função do avanço da lavra. A
inclusão do Projecto no Sítio Caia poderá induzir a algumas perturbações à fauna e flora locais,
conforme já referido, embora o impacte dessas perturbações não seja de grande significância.
As alterações ao uso do solo serão mínimas, dado que as principais transformações no coberto
vegetal já ocorreram. Pontualmente, nas áreas ainda não intervencionadas, poderão ocorrer
novas alterações, mas de pequena significância. Exceptua-se a afectação de uma área de
povoamento de azinho localizada a Este, coincidente com a zona de ampliação da corta de rocha
industrial, onde foram contabilizados 47 exemplares para abate. Na área de ampliação da corta de
rocha ornamental foram contabilizados 9 exemplares, não considerados povoamento florestal. Na
área prevista para a instalação da nova unidade fabril, por sua vez, foram contabilizados 2
exemplares. Dado o regime de protecção a que esta espécie está sujeita, o impacte resultante da
sua afectação é negativo e muito significativo.
A nível paisagístico, os principais impactes resultantes da ampliação prendem-se com as
alterações morfológicas originadas pelo avanço da lavra, que induzirão a um relevo distinto do
existente na envolvente. Com o acréscimo da actividade é esperada a intensificação da circulação
interna de máquinas, que visualmente poderá originar um impacte negativo e de alguma
significância devido às elevadas acessibilidades visuais que se verificam do exterior para a
Exploração. À semelhança do que já foi referido, estes impactes serão revertidos com o
desenvolvimento do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, com o qual é valorizada a
paisagem e os seus componentes.
Em termos socio-económicos, a ampliação da Pedreira implicará a criação de novos postos de
trabalho e uma nova dinâmica local na actividade, pelo que o seu impacte é bastante positivo. O
acréscimo de trabalho poderá, contudo, originar impactes negativos na rede viária pela sua
degradação devido à circulação dos veículos pesados que efectuam a expedição do material.
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Com a conclusão do Projecto, extinguir-se-ão os postos de trabalho existentes e serão geradas
situações de desemprego. Estas darão origem a um impacte negativo e significativo.
Os impactes ao nível dos resíduos caracterizam-se como situações de poluição pontual, de fácil
controlo e directamente dependentes da conduta da própria empresa. Estas decorrem
essencialmente da produção de resíduos equiparados a urbanos, uma vez que o impacte dos
resíduos industriais é nulo pois os mesmos são encaminhados para a instalação de britagem.
Com a desactivação da Pedreira poderá ocorrer um acréscimo na produção de resíduos,
nomeadamente, resíduos de demolição e equipamentos obsoletos, ainda que temporário e
limitado a um curto espaço de tempo.
Relativamente ao património arqueológico, apesar da ocorrência identificada estar localizada
fora da área da Pedreira, entende-se que se vier a ser afectada, o impacte dessa afectação é
negativo mas de pouca significância.
No que se refere aos recursos hídricos, a ampliação da área de extracção, com a concentração
das águas pluviais, irá levar a uma redução do escoamento para as linhas de água existentes
embora com pouca significância. Com o Projecto manter-se-ão e ampliar-se-ão as interferências
no processo de infiltração da água, sem comprometeram a sua qualidade. Com a implementação
dos trabalhos de recuperação paisagística e dada a solução proposta, serão originados impactes
bastante positivos resultantes da criação de uma reserva de água que poderá servir no combate a
incêndios e da renaturalização do sistema de drenagem.
Ao nível da qualidade do ar, o efeito das poeiras produzidas pela circulação dos veículos
pesados e maquinaria, efectuada sobretudo em terra batida, origina um impacte negativo e
significativo, majorado também pela ausência de uma cortina arbórea.
No que respeita à produção de ruído, a ampliação da Pedreira não induzirá a um impacte distinto
do que se verifica actualmente, o qual tem efeitos negativos mas pouco significativos. Este
impacte é extensível, ainda que temporário, à fase de recuperação paisagística devido ao
funcionamento dos equipamentos e maquinaria.
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7. MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL
Para que se possa avaliar a eficácia das medidas de mitigação propostas e, sempre que
necessário propor novas medidas quando ainda permanecem alguns impactes, torna-se
importante desenvolver um programa de monitorização.
Deste modo, com base na identificação dos principais impactes ambientais, foi elaborado um
programa de monitorização com parâmetros de medição destinados a avaliar a evolução do
ambiente. Esse programa contempla os factores ambientais: paisagem, recursos hídricos e
qualidade da água, qualidade do ar, ruído e gestão de resíduos. Envolve a realização de
amostragens, análises físico-químicas, análises bacteriológicas, medições, registos e controlo
documental e, ainda, a elaboração de relatórios de actividades relativos à recuperação
paisagística.
Complementarmente à monitorização foi elaborado um plano de gestão ambiental associado
essencialmente à fase de exploração, destinado a verificar a aplicação e a eficácia das medidas
de minimização adoptadas e a estabelecer procedimentos de gestão ambiental. Este programa,
por sua vez, contempla o factor ambiental paisagem.
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