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1. INTRODUÇÃO
O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que integra o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para
a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de um projecto. Trata-se de uma ferramenta de suporte à
participação pública, que descreve de forma coerente, sintética e acessível, as informações
constantes no EIA, para ser consultada por toda a população interessada.
O presente documento constitui o RNT do EIA para o projecto de ampliação da área da Pedreira
“Monte da Oliveira” (já licenciada), situada em Arraiolos, propriedade de COSMOS, LDA, para dar
cumprimento à legislação vigente, o Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, Anexo I (republicado pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro). Este projecto encontra-se em fase de execução.
O projecto sobre o qual o EIA se debruça é constituído por um Plano de Lavra (PL) e por um Plano
Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) que, em cumprimento com o Decreto-Lei n.º
270/2001, de 6 de Outubro (alterado e republicado pelo Decreto Lei nº340/2007 de 12 de Outubro),
serve de base a uma avaliação integrada dos impactes causados pela exploração a médio e longo
prazo, bem como à discriminação das respectivas medidas minimizadoras.
Para a realização do EIA, que decorreu de Janeiro a Maio de 2013, a empresa proponente recorreu a
uma equipa de consultores técnicos com o necessário conhecimento e experiência nesta tipologia de
projectos do CEVALOR – CENTRO TECNOLÓGICO PARA O APROVEITAMENTO E VALORIZAÇÃO DAS ROCHAS
ORNAMENTAIS E INDUSTRIAIS, situado em Borba.
A entidade licenciadora do projecto sujeito a procedimento de AIA é a Direcção Regional da
Economia do Alentejo, enquanto a autoridade de AIA fica a cargo da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo.

2. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS DO PROJECTO
A Pedreira n.º 5522 “Monte da Oliveira” encontra-se localizada na herdade da Bardeira, pertencente
à freguesia de Vimieiro, no concelho de Arraiolos, distrito de Évora (ver figuras 1 e 2).
Na figura 2 apresenta-se a localização da área sujeita a ampliação para a Pedreira n.º 5522 “Monte
da Oliveira” no extracto da carta militar n.º 424, à escala 1:25 000.
As povoações mais próximas da pedreira são S. Gregório a 4,5 Km para Sul, Vimieiro a 6 Km para Este
e Pavia a 14 Km para Noroeste.
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Figura 1 – Enquadramento geográfico do concelho de Arraiolos.

Figura 2 - Extracto da Carta Militar n.º 424 com a localização da Pedreira n.º 5522 “Monte da Oliveira” e da
futura área de ampliação.
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Figura 3. Foto aérea da área em estudo, com indicação das áreas em questão.

Pedreira “Monte
da Oliveira”

N

Figura 4. Vias de comunicação e acessos à Pedreira “Monte da Oliveira” (Fonte: http://www.viamichelin.com).

O acesso à exploração é efectuado pela EN nº4 (IC 10: Lisboa-Elvas), posteriormente pela EN nº251
(Vimieiro-Pavia), numa extensão de 5,5Km, e pelo Caminho Municipal nº 1012-2 numa extensão de
2Km, ou em alternativa, pela EN nº4 e posteriormente pelo Caminho Municipal nº1012-2, numa
extensão de 6Km.
Os acessos existentes (EN251, EN4, Auto estrada A6, etc.) conferem a esta pedreira uma situação
privilegiada no que diz respeito aos acessos à exploração e expedição da produção.
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3. ENQUADRAMENTO DO PROJECTO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A REGIÃO
A actual pedreira denominada como “Monte das Oliveiras” possui uma licença de laboração para
uma área de 12 ha, identificada com o nº Cadastral 5522. Encontra-se situada na zona de Bardeiras,
freguesia de Vimieiro, concelho de Arraiolos, distrito de Évora, encontrando-se actualmente em
laboração, tendo iniciado a sua actividade há aproximadamente 20 anos.
Esta pedreira, como referido anteriormente, já foi alvo de um Estudo de Impacte Ambiental, com o
objectivo de enquadrar o licenciamento da ampliação, tendo obtido Declaração de Impacte
Ambiental favorável condicionada em 5/Abr/2002. A empresa encontrava-se a negociar os terrenos
para os quais foi realizado o projecto, não tendo conseguido concretizar o negócio e fazer prova da
titularidade dos terrenos, a DIA caducou decorridos 2 anos após a sua emissão.
Em Abr/2008 a empresa solicitou a regularização da licença ao abrigo do artigo 5º do Decreto-Lei nº
340/2007 de 12 de Outubro, por haver escombreiras que extravasaram a área licenciada. A empresa
pretende regularizar esta situação, requerendo a ampliação da área licenciada de modo a abranger
toda a área que foi extravasada face ao licenciamento inicial.
A área licenciada (cerca de 120.000 m2) foi extravasada (não pela exploração/buraco, mas sim pelas
escombreiras).
Uma vez que esta alteração ao projecto inicial vai ultrapassar os 5 ha (só ou em consideração com
outras pedreiras no raio de 1 km), o proponente terá que encetar um processo de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA).
É importante realçar que, face à tipologia da indústria extractiva, não são apresentadas alternativas
de localização ao presente projecto, uma vez que as jazidas minerais não são móveis, estando o local
exacto de extracção condicionado às reservas de granito existentes.
A ampliação da Pedreira “Monte da Oliveira” tem como principais objectivos a optimização de
factores como estabilidade, qualidade e segurança dos trabalhos mineiros e das reservas de granito
exploráveis, de acordo com as questões ambientais.
A região do interior alentejano há muitos anos que é caracterizada por grandes carências a nível de
emprego, perda populacional e envelhecimento dos habitantes residentes, pelo que todas as
iniciativas aglutinadoras de mão-de-obra serão cruciais para o seu desenvolvimento e sustentação.
Assim, perspectivando o aumento do tempo de vida útil em mais 88 anos, é de realçar a dinamização
que a continuação da laboração desta pedreira irá acarretar pois, além de garantir o emprego
directo, proporcionará efeitos multiplicadores sobre o fomento da restante actividade económica da
região, tanto a montante como a jusante desta actividade.
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Sintetizando, a ampliação da pedreira é de significativa importância para a expansão e dinamização,
tanto da empresa COSMOS, LDA, como da economia da região.

4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
A empresa COSMOS, Lda., possui licença de exploração para a pedreira Monte da Oliveira numa área
de 12ha, atribuída pela Câmara Municipal de Arraiolos em 24/Out./1990.
Tratando-se de uma licença camarária, e face às condicionantes da mesma é imperativo, alterar o
regime de licenciamento e em simultâneo ampliar a área da pedreira “Monte da Oliveira”. De acordo
com o n.º 2 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 69/2000 de 3 de Maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º
197/2005 de 8 de Novembro, o projecto encontra-se sujeito ao regime de AIA.
Actualmente, a actividade extractiva da pedreira “Monte da Oliveira”, processa-se em profundidade
(poço), com uma área actual de desmonte de aproximadamente 61.130m2, constituída por 4 pisos,
com alturas variáveis entre os 7e os 9 metros, perfazendo uma profundidade total de 33 metros.
A restante área corresponde aos anexos de pedreira, zonas de parques de blocos, caminhos internos
e aterros de restos de pedra sem valor comercial (escombreiras).
A matéria-prima alvo da exploração é um granito de cor cinzento-claro a branco para a produção de
blocos com fins ornamentais, essencialmente moscovítico, de grão médio, comercializado sob a
designação de “Granito Branco Bardeiras”.
Os blocos extraídos são de dimensões variáveis, estando dependentes da fracturação, qualidade e
tecnologia disponível, dependendo o seu valor comercial da dimensão destes (idealmente as
medidas máximas admissíveis pelos equipamentos de transformação são da ordem dos 3 m x 1,5 m x
1,5 m).
Quanto ao granito extraído, que não possui qualidade suficiente para ser comercializado em bloco é
depositado nas escombreiras existentes para utilização posterior, nas acções de recuperação
paisagística da pedreira.
A empresa possui na pedreira uma capacidade extractiva, em termos de meios humanos e de
equipamentos, que permite extrair em média cerca de 6.000 m3 por ano. Deste volume, cerca de 3
600m3 corresponde a blocos com dimensões e qualidade ornamental, e os restantes 2 400 m3 são
depositados em aterro, por não possuir as características necessárias para ser comercializado, ou
seja, a Pedreira “Monte da Oliveira” apresenta um rendimento de cerca de 60 %.

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
Método de exploração (desmonte): A pedreira é explorada a céu aberto, em fosso ou poço, pelo
método de degraus direitos de cima para baixo. Possui uma área de extracção ou corta que conta
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com 4 pisos explorados de altura variável entre os 7 e os 9 m, perfazendo uma profundidade de 33
m.
Na pedreira existem duas escombreiras onde são depositados os escombros da extracção (material
inerte sem interesse ornamental), bem como uma vasta área de parque de blocos e a área de
instalações auxiliares.
Fase de Construção – engloba as acções de Prospecção e Pesquisa e Trabalhos Preliminares;
contempla em primeira instância, o reconhecimento geológico de superfície, o levantamento de
todos os condicionalismos legais e económicos e o dimensionamento da futura exploração.
Posteriormente, inicia-se a implementação das infra-estruturas necessárias ao arranque da
exploração. Apesar desta ser a fase inicial da exploração, a empresa terá que ter sempre em atenção
que nunca poderá descurar as acções de pesquisa, uma vez que estes, apesar de serem considerados
trabalhos iniciais de uma qualquer exploração, são determinantes para o planeamento, no decorrer
da mesma
Fase de Exploração – engloba as acções de Preparação, Traçagem e Exploração propriamente dita;
esta fase será caracterizada pormenorizadamente nos capítulos seguintes, uma vez que é sobre ela
que recai o presente projecto.
Fase de Encerramento – engloba as acções de Fecho da exploração, e Implementação/Conclusão do
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. Esta fase corresponde ao final da exploração, altura a
partir da qual serão implementadas as medidas correspondentes ao encerramento da pedreira.
Estas medidas passarão pela remoção das instalações e infra-estruturas de apoio, dos blocos que se
encontram em stock, bem como todo o equipamento produtivo, que será ou vendido ou transferido
para outra pedreira em exploração.
Prevê-se que nesta fase, de acordo com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, e tendo
em conta a filosofia de exploração/recuperação adoptada, já tenham sido efectuados grande parte
dos trabalhos de recuperação, ficando a faltar apenas a recuperação dos locais correspondentes às
áreas de escavação mais recentes, bem como aqueles anteriormente ocupados pelas estruturas
agora desmanteladas.
A fase de desactivação termina após a conclusão das medidas aprovadas no PARP.

AMPLIAÇÃO DA

P EDREIRA “M ONTE DA OLIVEIRA ”

COSMOS – ROCHAS ORNAMENTAIS, LDA.

R ESUMO N ÃO T ÉCNICO DO EIA
7/20

Operações auxiliares: As operações auxiliares definidas na pedreira são:
1) Abastecimento de água industrial e água potável;
2) Sistema de Esgoto;
3) Abastecimento de energia;
4) Abastecimento de combustível;
5) Combate à formação de poeiras;
6) Gestão de resíduos.
Instalações auxiliares e anexos: Os anexos e instalações auxiliares existentes e que garantem o
normal funcionamento na pedreira são os seguintes:
Instalações Sociais; Ferramentaria / Armazém; Escritório/Recepção; Área de Parque de Blocos.
Recursos humanos e equipamentos: Os recursos humanos necessários a esta exploração são
compostos por 2 dirigentes, 1 administrativo, 5 operários indiferenciados, orientados por 1
encarregado geral.
Um dos trabalhadores acumula a função de operador de explosivos (detentor de cédula de operados
de explosivos), sendo a pessoa responsável pelo cumprimento das normas de segurança inerentes à
função que desempenha.
A responsabilidade técnica é assegurada por um Engº Geólogo, que desempenha a sua função como
consultor, não estando afecto à pedreira a tempo inteiro.
A Pedreira “Monte da Oliveira” labora 11 meses por ano, em horário efectuado das 8:00 h às 12:00 h
e das 14:00 h às 17:00 h, de Segunda-feira a Sexta-feira.
Na tabela seguinte está descriminado o equipamento utilizado na exploração na pedreira.
Tabela 1 – Equipamento afecto à exploração
Equipamento

Quantidade

Pá carregadora de rodas

2

Escavadora de rastos

2

Compressor elétrico fixo

2

Máquina de fio diamantado

1

Perfuradora

2

Martelos pneumáticos

4

Evolução da lavra: O sector extractivo das Rochas Ornamentais está sempre condicionado pelas
flutuações da curva da procura dos mercados, pelos avanços tecnológicos e pela dinâmica estrutural
das empresas, que se reflecte sempre como um aumento ou diminuição da produção, pelo que as
previsões de evolução da lavra não se consideram vinculativas, mas sim como a orientação mais
provável dos trabalhos ao longo da vida útil da pedreira.

AMPLIAÇÃO DA

P EDREIRA “M ONTE DA OLIVEIRA ”

COSMOS – ROCHAS ORNAMENTAIS, LDA.

R ESUMO N ÃO T ÉCNICO DO EIA
8/20

Visto que o tempo de vida útil estimado para a pedreira, de acordo com a situação projectada, é
relativamente extenso (88 anos), optou-se por apresentar a evolução da lavra em três fases. As fases
de exploração encontram-se assim distribuídas por diversos períodos de 3 anos considerados para a
posterior elaboração dos programas trienais, introduzidos pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de
Outubro.
Em traços gerais a sequência de trabalhos será a seguinte:

Tabela 3. Correspondência entre a vida útil da pedreira, as fases de exploração e os triénios correspondentes.
FASE 1

Fase
Triénio
Anos

1
1

2

FASE 2
2

3

4

5

3
6 7 8 9

…

FASE 3
10

21

D
…

28 29 30 61 62 63

30
88 89 90

* Desactivação

Na figura seguinte pretendem-se ilustrar a configuração esperada da pedreira no final da 3ª fase.

Figura 5. Esquema representativo da evolução da lavra (em corte).
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5. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DE REFERÊNCIA
Este capítulo tem como principal objectivo caracterizar o estado actual do ambiente, na área
directamente afectada pelo empreendimento, bem como na envolvente ao projecto. Para tal, irá terse como base os elementos biofísicos, culturais e sócio-económicos, que descrevem uma região e,
numa fase posterior (pós execução do projecto), serão a referência de comparação.
Geologia: A região em estudo enquadra-se numa das cinco zonas paleogeográficas e tectónicas do
Maciço Ibérico, fazendo parte da Zona da Ossa Morena. A área da pedreira localiza-se no maciço
granítico de Pavia, o qual se encontra orientado segundo Este-Oeste, sendo delimitado pelas
povoações de Vimieiro, Pavia e S. Gregório.
O maciço granítico onde se encontra a pedreira é caracterizado de um modo geral por granito de
grão grosseiro a médio com tendência porfiróide, de composição calco-alcalina.
Solos: A área em estudo está localizada numa mancha correspondente a Solos Litólicos Não Húmicos
de granitos ou rochas afins onde surgem alguns afloramentos rochosos. São solos relativamente
delgados, frequentemente pobres sob o ponto de vista químico, devido à fraca alteração da rocha
originária e muitas vezes à própria pobreza desta.
As limitações que estes solos apresentam levam a que o tipo de culturas seja restrito, não sendo a
agricultura praticamente viável.
A ocupação actual do solo da envolvência à Pedreira “Monte da Oliveira” corresponde, na sua grande
maioria, a exploração agro-silvo-pastoril, com áreas, não muito significativas, de agricultura arvense
de sequeiro e vastas áreas de montado de azinho e sobro, pouco denso, onde se pratica a pastorícia.
Pelas suas características intrínsecas (afloramentos rochosos de granito), os solos não têm aptidões
agrícolas, o que se reflecte nos usos existentes.
Clima: A região em estudo apresenta um clima de características mediterrânicas, apesar de algumas
influências atlânticas, conduzindo a temperaturas amenas.
Os valores de precipitação na região não são muito elevados. No que diz respeito à distribuição anual
deste parâmetro verifica-se a ocorrência de um Inverno chuvoso e de um Verão relativamente seco,
característica do clima mediterrâneo.
Recursos Hídricos: A pedreira localiza-se na Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, sub-bacia do Rio Sorraia,
e em termos hidrogeologicos sobre o Sistema Aquífero do Maciço Antigo.
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A rede de drenagem na envolvente da pedreira apresenta-se bem definida, com um aspecto
dendrítico. A duração dos cursos e linhas de água é temporária, devido ao carácter efémero e
torrencial das precipitações registadas na zona, variando a água disponível em função das condições
climáticas de cada estação.
Os limites da área da pedreira a ampliar não coincidem com qualquer linha de água.
Consequentemente, a localização da Pedreira n.º 5522 “Monte da Oliveira”, bem como as alterações
previstas à situação actual, não irão afectar directamente os cursos de água existentes. Como tal, a
área da pedreira sujeita a ampliação não irá provocar nenhumas alterações na rede de drenagem de
águas superficiais da envolvente que, de qualquer forma, só apresenta algum significado aquando de
elevados níveis de precipitação.

Paisagem: A zona em estudo insere-se na zona denominada de “montados e campos abertos do
Alentejo central”, realçando a predominância do montado de sobro e azinho, em povoamentos
relativamente dispersos. A presença em planos mais aproximados de manchas florestais impede a
visualização da pedreira, no caso da localidade de Vimieiro.
Ecologia: Quanto às comunidades vegetais existentes actualmente, é visível uma grande intervenção
humana a este espaço tem vindo a ser sujeito. As “formações” predominantes restringem-se a áreas
com azinheira, pouco denso (na área em estudo a densidade é de cerca de 5 árvores por hectare),
associado a matos baixos e/ou associações de gramíneas, interrompidas por um número reduzido de
áreas agrícolas (pousios e pastagens), e a algumas manchas de vegetação, dispersas, pouco densas,
associadas às principais linhas de água.
A fauna presente na região é diversificada, apesar da existência de poucas espécies com estatuto de
conservação, passíveis de ocorrer ou de apenas utilizar o espaço em estudo, o que representa um
significado relativamente baixo.
Ruído e vibrações: Para caracterizar este descritor foi efectuado um estudo sobre as emissões de
ruído por parte desta pedreira. As principais fontes de ruído presentes podem ser: ruído resultante
da actividade industrial (circulação e movimentação de máquinas/equipamentos de carregamento e
transporte; actividade de extracção e transformação); outras fontes de ruído (circulação de veículos
nas estradas circundantes; ruído resultante das actividades industriais vizinhas; sons de origem
natural; ruído com origem nas actividades típicas humanas).
Após a análise dos resultados e comparação com o limite legal, constatou-se que a pedreira cumpre
a legislação vigente, nomeadamente o Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
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Poeiras: Foram efectuadas medições à qualidade do ar da envolvente da pedreira, com o objectivo
de avaliar os potenciais impactes resultantes da laboração da unidade extractiva.
As principais fontes geradoras de poeiras identificadas na área foram as relacionadas com a pedreira
em estudo, bem como com as restantes actividades, localizadas na envolvente, designadamente:
actividade extractiva; actividade transformadora; circulação de veículos nas vias de circulação
próximas e acessos não asfaltados.
Durante a campanha de avaliação, não se verificou a ultrapassagem do valor limite diário
estabelecido para protecção da saúde humana (50 µg/m3). Assim, poder-se-á concluir que os valores
de concentração média de poeiras registados no ponto de amostragem seleccionado não superam os
valores limite encontrando-se cumprindo-se a legislação vigente.
Património Cultural Construído/Natural: No local da Pedreira “Monte da Oliveira” não se verifica a
presença de qualquer elemento com valor patrimonial cadastrado, pelo que não existe
incompatibilidade entre a área sujeita a licenciamento e este descritor. Por outro lado o estudo de
nenhum tipo de impacte ambiental reporta-se a uma área intervencionada na totalidade, não sendo
prevista a descubra de outras áreas no interior dos limites.
Circulação Rodoviária: A rede viária existente permite o fácil acesso à Pedreira “Monte da Oliveira”,
favorecendo o escoamento do produto final, uma vez que a EN4 passa paralela ao concelho de
Arraiolos. A EN4 possibilita o acesso rápido à Auto-estrada do Sul A2 (Algarve – Lisboa), bem como à
A6 (Évora – Espanha). A pedreira irá contribuir para uma continuação dos fluxos de tráfego
actualmente existentes (uma vez que não há aumento da produção actual), prevendo-se, através da
produção média estimada, a circulação de cerca de 1 camião por dia.
Sócio-Economia: Em termos sócio-económicos, o concelho de Arraiolos regista algumas perdas e
envelhecimento populacional, cenário semelhante em quase toda a região do Alentejo. O sector
terceário (económico) é um dos principais empregadores do concelho, apesar da taxa de
desemprego ser um pouco significativa. Deste modo, é de todo o interesse para a região a ampliação
da Pedreira “Monte da Oliveira”, de forma a permitir a continuidade da empresa proponente, bem
como dos postos de trabalho criados para a pedreira (presentemente existem 9 postos de emprego,
podendo ser criados mais no futuro). Potencialmente, caso o mercado assim o proporcione, poderá
ocorrer um aumento de emprego nesta pedreira, dando preferência aos habitantes do concelho de
Arraiolos, o que de certo funcionará como incentivo para a fixação dos mais jovens, evitando assim a
migração da população residente.
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Áreas Regulamentares: De acordo com o PDM de Arraiolos, o local da pedreira encontra-se sobre
terrenos classificados como Espaços para Indústria Extractiva e Agro-silvo-pastoris, sem qualquer tipo
de condicionante.

Resíduos: Com o normal funcionamento da Pedreira “Monte da Oliveira” são produzidos diversos
resíduos como restos de rocha, terras resultantes da decapagem dos terrenos, lamas, óleos usados,
embalagens metálicas, metais ferrosos, baterias, filtros de óleo e pneus usados. Estes resíduos serão
armazenados no interior da área da pedreira temporária ou permanentemente, em local
impermeabilizado, separados pelas diferentes tipologias (situação a melhorar).

6. IMPACTES

AMBIENTAIS EXPECTÁVEIS NA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E MEDIDAS DE

MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS
Os impactes ambientais previstos foram analisados com base na situação de referência, susceptíveis
de originarem as principais alterações no ambiente, em todas as fases do projecto. Como se trata de
um projecto de ampliação da área de uma pedreira, contígua a outras três indústrias extractivas,
também foram analisados os principais e eventuais impactes cumulativos.
Para a caracterização e análise das alterações provocadas no ambiente resultantes dos futuros
alargamentos da exploração, ter-se-á em conta as três fases do projecto que lhe estão associadas
(preparação, exploração/funcionamento e desactivação/recuperação).
Na sequência dos impactes identificados são apresentadas as principais medidas de minimização
propostas no EIA, que tiveram em consideração as características biofísicas, patrimoniais e sócioeconómicas da área em estudo, tal como a proximidade e o bem-estar das populações do concelho
de Arraiolos, e em concreto da freguesia de Vimieiro.
Geologia: Os impactes mais óbvios e irreversíveis na geologia, nas fases de preparação e exploração
são o consumo do granito e as alterações geomorfológicas resultantes da desmatação e remoção do
solo de cobertura, do desmonte da massa mineral e da deposição de matérias. Estas são situações
que se iniciam na fase de preparação do terreno, mantendo-se até ao final da fase de exploração.
Na fase de desactivação, os impactes serão positivos, com a implementação das medidas
apresentadas no PARP para as zonas intervencionadas na fase de exploração.
As medidas de minimização propostas passam pela implementação e cumprimento integral das
medidas constantes no Plano de Pedreira (PL e PARP) nomeadamente:
Cumprimento do Programa Trienal apresentado no EIA e no PL;
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Exploração apenas em locais onde se comprove a existência de recurso com valor comercial, minimizando
a quantidade total de área afectada.

Solo e Ocupação do Solo: Os impactes no solo, decorrentes da actividade extractiva nas fases de
preparação e exploração, relacionam-se principalmente com: alteração da ocupação do solo com as
acções de decapagem e desmatação, para ampliação da área de corta; ocupação e compactação do
solo pela circulação de veículos e deposição de terras e restos de rocha; potencial contaminação
provocada pelos resíduos industriais produzidos.
Para estas duas fases propuseram-se as seguintes medidas de minimização:
As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem
ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis;
Armazenagem das terras de cobertura, resultantes do alargamento da área de corta, em pargas, para a
recuperação final da área da pedreira;
Cobertura da parga por sementeira adequada, de forma a manter a boa qualidade do solo;
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando
repetições de acções sobre as mesmas áreas;
A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de alta pluviosidade. Devem ser
tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo
deslizamento;
Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser
armazenados em locais que evitem o contágio dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado;
Privilegiar o uso dos caminhos já existentes para aceder às frentes de desmonte;
Bacia de retenção de óleos e seu armazenamento em locais impermeabilizados, e posterior
encaminhamento para empresas devidamente licenciadas, de forma a evitar possíveis contaminações e
derrames;
Correcto acondicionamento de todos os resíduos produzidos, em locais devidamente impermeabilizados,
e posterior recolha por empresas licenciadas para o tratamento destes resíduos;
Armazenamento temporário dos filtros de óleo dentro de um bidão metálico, com tampa, em local
impermeabilizado, e posterior entrega a empresas licenciadas;
Recolha e tratamento dos solos, em caso de contaminação por hidrocarbonetos;
Implementação e cumprimento rigoroso das medidas preconizadas no PARP.

Na fase de desactivação, os impactes previstos serão positivos e permanentes, com a implementação
das medidas de recuperação paisagística (modelação de terrenos, plantações e aplicação de
sementeiras), desactivação das estruturas em funcionamento, diminuição acentuada do trânsito de
veículos, e recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais da pedreira, assim
como pavimentos que tenham eventualmente sido afectados, o que progressivamente originará a
reabilitação dos solos.
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Meio Hídrico: Nas fases de preparação e de exploração com a preparação e abertura de frentes, de
acessos, etc., podem ocorrer as alterações mais graves na rede hídrica existente. No caso específico
em estudo não há intersecção da área em estudo com qualquer linha de água. A qualidade das águas
superficiais a jusante da pedreira poderá ser afectada, em caso de arrastamento de partículas sólidas
a partir das frentes de desmonte e de contaminação com óleos provenientes do normal
funcionamento da maquinaria. Para minimizar estes impactes sugere-se:
Numa situação em que seja detectada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-se à recolha
e tratamento das águas contaminadas.
Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames.
Correcto armazenamento dos materiais potencialmente contaminantes (sucatas ferrosas e óleos) em local
adequado e pavimentado (de modo a impossibilitar a infiltração desses produtos contaminantes em
profundidade), até serem recolhidos por empresas especializadas para o seu tratamento e destino final,
evitando desta forma uma potencial contaminação das águas superficiais.
Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser
armazenados em locais que evitem a contaminação das águas subterrâneas, por infiltração ou
escoamento das águas pluviais, até serem encaminhados para destino final adequado;
Construção e manutenção de uma bacia de retenção de óleos virgens e usados. É uma medida
complementar com a gestão de resíduos, no entanto, com impacte directo ao nível do meio hídrico.
Preservação do coberto vegetal em todas as áreas não afectadas pela exploração;
Salvaguarda das zonas de defesa, e muito especialmente no limite Noroeste da pedreira, de forma a
preservar ao máximo as linhas de água abrangidas pela área.
Construção de valas de drenagem ao longo dos acessos.

A fase de desactivação da pedreira corresponde à implementação de grande parte das medidas de
recuperação, melhorando, entre outros aspectos, a drenagem superficial e os índices de infiltração.
São elas: reposição/reabilitação dos solos; modelação de terrenos; execução de plantações e
sementeiras; intervenções pontuais ao nível da drenagem, com a construção de valas de cintura, de
forma a impedir a entrada de águas superficiais no interior da área de exploração e posterior
condução das águas para as linhas de água.
Ecologia: Em relação à vegetação potencial indicada para o local, verifica-se um estado de
degradação em termos de sucessão natural. Como tal, os impactes resultantes da actividade de
exploração são pouco importantes, sendo esta uma situação temporária e perfeitamente
recuperável. Quanto à fauna local, regista-se um reduzido número de espécies faunísticas com
estatuto de conservação, pelo que os impactes terão uma reduzida importância.
Assim, nas fases de preparação e exploração, as operações com impacte mais directo na ecologia e
que constituem factores de influência negativa sobre as espécies existentes são: avanço das frentes,
com a remoção e destruição do solo e do coberto vegetal; emissões de ruído e poeiras;
movimentação de pessoas e equipamentos. Deste modo, prevê-se: eliminação ou redução do
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coberto vegetal; alteração ou eliminação de habitats terrestres para a fauna; dispersão de
comunidades pela existência de outras tipologias de habitats (escavações, escombreiras, etc.);
mudanças no comportamento da fauna causadas pela pressão da actividade humana; dificuldades na
regeneração natural das espécies vegetais.
Com o intuito de colmatar os impactes previstos foi proposto:
Evitar as fases iniciais de exploração em épocas de reprodução e/ou nidificação.
Utilização de espécies autóctones na revegetação dos ecossistemas afectados.
Adopção de medidas de optimização de tráfego e diminuição das emissões de ruído.
Optimização da circulação dos equipamentos móveis no interior da área de exploração.
Salvaguarda das zonas de defesa.
Aplicação das medidas preconizadas no PARP.

Na fase de desactivação, os impactes serão todos positivos e significativos, com a reabilitação dos
habitats afectados pela extracção de granito.
Paisagem: A área em estudo localiza-se numa área de montado. Porém, tratando-se de uma
ampliação de uma pedreira já existente, este projecto não trará novos impactes na paisagem.
Nas fases de preparação e exploração, as alterações de cor, forma e textura da paisagem, impostas
pelas explorações, escombreiras e acessos, constituem os impactes mais significativos na paisagem.
Esta situação já se verifica actualmente na envolvente. A sua mitigação deverá decorrer ao longo da
vida útil da pedreira e com maior incidência após o fim do seu tempo útil (fase de desactivação).
As medidas de minimização apresentadas referem-se às três fases do processo produtivo, devendo
considerar-se a sua integração no PARP:
Modelação da topografia alterada de modo a ajustar-se o mais possível à situação natural.
Revegetação do local com espécies autóctones (sobreiros) e aplicação de um esquema de plantação (com
sementeiras) adequado para a reintegração da zona afectada, pela exploração na paisagem circundante
(Implementação e cumprimento do PARP proposto) – ver Figura 7.
Plantação de arbustos de modo a funcionarem como barreira visual (cortina arbórea), aos locais de
extracção das rochas.
Adaptação das infra-estruturas à topografia e restantes características do local (altura, dimensões, cor,
etc.).
Arranjo e manutenção dos acessos no interior da pedreira.
Definição de corredores de serviço, ordenando os acessos e os caminhos para a circulação de veículos e
maquinaria.
Correcta implementação das medidas preconizadas no PARP apresentado.

Ruído: Os resultados obtidos nas medições de ruído não revelam níveis elevados de incomodidade,
cumprindo mesmo a legislação vigente. Não obstante, devem ser executadas as seguintes medidas
de minimização:
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Monitorização do ruído na pedreira com uma periodicidade que não deverá ser superior a dois anos, de
forma a analisar a evolução do ruído existente no local;
Manutenção adequada e regular de todas as máquinas e equipamentos de forma a evitar o acréscimo dos
níveis de ruído;
Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas.
Aumento da absorção da envolvente acústica ou instalação de barreiras acústicas, através da criação de
ecrãs arbóreos;
Utilização de Equipamentos de Protecção Individual por parte dos trabalhadores;
Aquisição de equipamento de acordo com as MTD´s (Melhores Técnicas Disponíveis), como silenciadores
e atenuadores de som.

Na fase de desactivação não é expectável qualquer tipo de impactes a nível do ruído.

Poeiras: O estudo efectuado revelou a ausência de incomodidade derivada dos níveis de
empoeiramento obtidos, não causando qualquer impacte que mereça realce. Porém, para reduzir os
índices de poeiras provenientes da pedreira propõe-se:
Aspersão das vias de circulação (sobretudo nos dias secos e ventosos) e manutenção dos acessos
interiores não pavimentados;
Limitação da velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração;
Implementação de um plano de monitorização para os valores de poeiras emitidos para o exterior;
Redução ao máximo das operações com explosivos e, sempre que possível, utilização de equipamentos de
perfuração dotados de recolha automática de poeiras ou, em alternativa, de injecção de água, tendo em
vista impedir a propagação ou evitar a formação de poeiras resultantes das operações de perfuração;
Aumento da absorção da envolvente, através da criação de ecrãs arbóreos, com funções de minimização
de poeiras (manutenção da vegetação existente na envolvente da pedreira);
Melhoria dos acessos, caso seja possível;
Derrube de árvores limitado ao estritamente necessário.

Na fase de desactivação poderão ocorrer alguns impactes resultantes de acções de modelação do
terreno, embora sem grande significado.
Património: Na ausência de ocorrências arqueológicas ou patrimoniais, não se prevê a ocorrência de
impactes negativos neste descritor.
Circulação Rodoviária: Prevê-se que nas fases de preparação e de exploração não ocorram
alterações no actual cenário de tráfego, na medida em que está previsto o mesmo tráfego de
camiões, de cerca de 1 camião por dia. A Pedreira “Monte da Oliveira” contribuirá, para a
manutenção da situação actual em termos de circulação rodoviária de viaturas pesadas na
envolvente. Poderá ocorrer uma pequena oscilação do tráfego de viaturas pesadas na região, em
eventual caso de alteração no sistema produtivo ou do ritmo de extracção calculado.
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Em relação à eventual afectação dos habitantes das povoações situadas na envolvente, como esta
pedreira já se encontra em laboração desde 1990, já existe um fluxo de tráfego, que poderá ser
semelhante ao actual, não se verificando uma “nova” perturbação junto das populações locais, mas
sim uma continuidade na situação presente
A minimização de impactes passa por:
Controle do peso bruto dos veículos pesados, no sentido de evitar a degradação das vias de comunicação
(respeito da legislação vigente).
Controle da velocidade de circulação, dentro e fora da pedreira.
Controle e correcta conservação dos veículos.
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades moderadas,
de forma a minimizar a emissão de poeiras e de ruído, tendo em consideração a segurança e a
minimização das perturbações na actividade das populações.
Transporte de materiais em veículos adequados, com a carga coberta, para impedir a dispersão de
poeiras.
Colocação de sinalização de aviso onde alertam para a obrigação de tapar a carga dos veículos que saem
para escoamento do produto final – de forma a sensibilizar outros transportadores de carga pesada que
por vezes “ignoram” esta obrigação.
Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem obstruídos ou em
más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local – não só dos acessos
da responsabilidade da pedreira.

Sócio-Economia: O estudo revelou a importância da exploração dos recursos endógenos no concelho
de Arraiolos, mais concretamente das actividades de extracção, com potencialidades de dinamizar as
actividades económicas relacionadas com este sector, podendo ainda ser criando mais emprego para
os habitantes da freguesia de Vimieiro e do concelho de Arraiolos.
De facto, a ampliação desta pedreira é de todo o interesse para a região envolvente, pois permitirá a
manutenção dos vários postos de trabalho, e possivelmente, a criação de mais emprego. Verifica-se
assim a importância deste projecto para o concelho de Arraiolos, que regista uma tendência para o
despovoamento e envelhecimento da população residente.
As principais medidas de minimização são:
Minimizar o impacte visual a partir das povoações mais próximas da pedreira.
Garantir a presença na pedreira unicamente de equipamentos com homologação acústica nos termos da
legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.
Manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à pedreira, para manter as
normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de
contaminação de solos e águas, e para dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades moderadas,
de forma a minimizar a emissão de poeiras e de ruído, e consequentemente, de incómodo junto dos seus
habitantes.
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Assegurar o transporte de materiais em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a
dispersão de poeiras.
No que concerne a mão-de-obra, devem ser sempre privilegiados recursos humanos da região.

Resíduos: Com a produção e deposição de alguns tipos de resíduos pode ocorrer uma contaminação
de solos ou águas nas diferentes fases da vida útil da pedreira. No entanto, os impactes são
classificados como temporários, reversíveis e recuperáveis. Para a sua minimização sugere-se:
Numa situação em que seja detectada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-se à recolha
e tratamento das águas contaminadas.
Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames.
Construção e manutenção de uma bacia (tanque) de retenção de óleos (virgens e usados) e
encaminhamento destes resíduos para empresas devidamente licenciadas de forma a evitar possíveis
contaminações e derrames para os solos ou meio hídrico.
Correcto acondicionamento das sucatas e outros resíduos (óleos, pneus, etc.), em locais devidamente
impermeabilizados, e posterior encaminhamento para empresa licenciada para o seu tratamento ou
simplesmente para a sua recolha (ou retomados por fornecedores quando são adquiridos novos
equipamentos ou consumíveis).
Os resíduos deverão ser armazenados temporariamente de acordo com a sua tipologia e em
conformidade com a legislação em vigor (situação em parte já existente e a melhorar).
Registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base nas guias
de acompanhamento de resíduos.
Implementação e cumprimento das medidas preconizadas no PL e no PARP.

Impactes cumulativos: Dada a existência de outras três pedreiras contíguas à área sujeita a
ampliação da Pedreira “Monte da Oliveira”, prevê-se a ocorrência de impactes ambientais
cumulativos, negativos (ao nível do ruído ambiental, qualidade do ar e paisagem) e positivos, junto
da sócio-economia (com a aquisição de bens e serviços locais ou regionais e pela contribuição para o
aumento e manutenção dos postos de emprego, directos e indirectos).

7. MONITORIZAÇÃO
A monitorização é um processo periódico de observação e recolha sistemática de dados sobre os
efeitos ambientais de um determinado projecto, com o objectivo de permitir a avaliação da eficácia
das medidas propostas na AIA. Assim, como bom indicador na avaliação das medidas propostas para
minimizar os impactes previstos e para detectar eventuais problemas que possam surgir, deverá ser
efectuada, numa periodicidade definida, a monitorização de poeiras (bienalmente), ruído e vibrações
(bienalmente), controle de óleos e sucatas (controlo constante ao longo da exploração) e
recuperação paisagística (ao longo da vida útil da pedreira).
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Estes planos de monitorização deverão ser iniciados de imediato, funcionando de uma forma
dinâmica, que poderão ser alterados de acordo com os resultados obtidos nas campanhas.
A empresa disponibilizar-se-á a enviar os relatórios de acompanhamento da situação ambiental nos
termos e nos prazos definidos pelas entidades competentes para o efeito.
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