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1. Introdução 

O presente trabalho refere-se a um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para licenciamento de 

uma nova pedreira, na freguesia de Bencatel, concelho de Vila Viçosa, distrito de Évora.  

A área pretendida para a pedreira “Herdade da Calva” é de 2,05ha, no entanto, em conjunto com 

as pedreiras contíguas no raio de 1 km, ultrapassa os 15ha, pelo que é necessário sujeitar o 

projeto a uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). Assim, o presente projeto, em fase de 

execução insere-se no disposto na alínea a) do n.º 2 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de Março e 

pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de Agosto. 

O RNT é uma ferramenta de suporte à participação pública, que descreve as informações 

constantes no EIA, de forma coerente, sintética e acessível, para que possa ser consultada por 

toda a população interessada. 

O projeto é ainda acompanhado de um Plano de Pedreira (PP), composto por um Plano de 

Lavra (PL) e um (PARP), de acordo com o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro. 

O proponente do presente EIA é o Grupo B Stone, que é composto pelas empresas “Bloco B”, “B 

Explore”, “B Project” e por fim a “B Inovation”, com sede na Estrada Nacional nº 4, Km 152, 

7.100-011 Arcos, Estremoz. Os contatos de telefone e e-mail são respetivamente: 925 806 184 e 

admin@bstone.pt. O número de contribuinte é o 513555455.  

De acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, a entidade licenciadora do projeto 

é a Direção Regional da Economia (DRE) do Alentejo. Nos termos da alínea b) do ponto 1 do 

Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de Março, a autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo. 

O desenvolvimento do trabalho de campo e de todos os trabalhos sectoriais associados à 

elaboração do presente trabalho tiveram a duração de aproximadamente 6 meses, entre 

setembro de 2020 e Março de 2021, pelo que pelo que todos os levantamentos bibliográficos e 

recolha de informação complementar foram realizados neste período.  

 

2. Antecedentes e justificação do projeto 

O EIA e respetivo PP foram precedidos de uma licença de Pesquisa, procedimento definido no 

Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro. No decurso da análise do pedido entregue pela “B 

Explore”, este teve o despacho “Emissão de parecer favorável por parte da Câmara Municipal de 

Vila Viçosa à licença de pesquisa.” 
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Da referida licença de pesquisa resultou interesse da empresa em avançar para uma licença de 

exploração de modo a proceder ao avanço e complemento da exploração. A empresa pretende 

explorar a referida área, estando prevista a criação de quatro novos postos de trabalho e 

pretendendo ampliar a sua rede de recursos humanos caso assim se justifique. 

Além do mais, a empresa detém mais duas pedreiras na envolvente, no mesmo núcleo extrativo 

da Lagoa, o que irá facilitar a mobilização de máquinas e recursos humanos que possam ser 

necessários. 

Atualmente, a área é ocupada pela presença de alguns sobreiros e azinheiras, dentro da 

Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) da Lagoa, contígua a outras pedreiras, 

pretendendo assim o proponente obter um rendimento proveitoso no sentido do crescimento 

económico do grupo empresarial, mas também da região envolvente. O licenciamento da futura 

pedreira traz benefícios na diversificação, dinamização e fortalecimento da base económica 

local, nas indústrias a jusante (construção civil, por exemplo), bem como em outras diversas 

atividades noutros sectores como comércio (venda de máquinas e equipamentos), serviços, 

restauração e hotelaria.  

Como tal, é muito importante para a socioeconomia local a criação de novos projetos e a 

instalação de indústrias no Município de Vila Viçosa, permitindo a dinamização do concelho. 

 

3. Localização 

A área em estudo para implantação da pedreira para exploração de mármore com fins 

ornamentais, denominada Herdade da Calva, com uma área total de 2,0547ha.  Localiza-se na 

freguesia de Bencatel, concelho de Vila Viçosa no distrito de Évora (Figura 1).  

Na Figura 2 pode observar-se a localização da área em estudo no extrato das cartas militares 

n.º426 e 440. 

A área em estudo para a pedreira encontra-se inserida no prédio rústico denominado “Herdade 

da Calva” inscrito na matriz rústica da freguesia de Bencatel, sob o art.º 137 da secção E, 

concelho de Vila Viçosa, sendo o titular do terreno a Casa de Sousa Pereira, com o qual a 

empresa proponente, a B-Explore - Extração de Mármores e Inertes, Lda., celebrou um contrato 

para pesquisa e exploração. 

A área delimitada para a futura pedreira confronta em todas a direções com a Herdade da calva, 

na qual se insere, exceto a NE que confronta com o caminho público, a “Estrada da Lagoa”. 

A área em estudo localiza-se no interior da Área Cativa para exploração de mármores de 

Estremoz-Borba-Vila Viçosa, definida pela Portaria n.º441/90 de 15 de Junho. Em termos 

geológicos, situa-se na importante estrutura geológica Anticlinal de Estremoz, que inclui os 

concelhos de Sousel, Estremoz, Borba, Vila Viçosa e Alandroal.  
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As principais vias de acesso à pedreira são a “estrada da Lagoa”, a qual cruza com a 

estrada nacional EN254, que por sua vez dá acesso para sul à capital de distrito, Évora, e 

para norte à EN255 que tem ligação com a autoestrada A6 (o que lhe permite uma situação 

privilegiada para a expedição do material). 

 

Figura 1. Extrato do mapa das estradas para o acesso à futura pedreira “Herdade da Calva” (fonte: 

http://www.viamichelin.pt) 

 

4. Principais características do projeto 

4.1. Plano de Lavra 

4.1.1. Situação atual e futura 

A área foi anteriormente intervencionada, desconhecendo-se a origem dessas intervenções. A B-

Explore, tendo duas pedreiras licenciadas em exploração nos terrenos adjacentes ao caminho 

municipal que confronta com a área em estudo (Pedreiras n.º4874 e n.º5243), pelo que, 

reconhecendo o potencial do recurso existente, celebrou um contrato de pesquisa e exploração 

com os titulares do terreno. Posteriormente, iniciou o processo para pedido de licença de 

pesquisa, de forma a aferir o real potencial do recurso existente e assim efetuar um cálculo de 

reservas para a futura exploração. O processo foi iniciado com o pedido de parecer de 

localização para pesquisa, solicitado à Câmara Municipal de Vila Viçosa, o qual foi emitido 
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favoravelmente em Agosto de 2020. O processo de pedido de licença junto da DGEG encontra-

se suspenso por falta de resposta até ao momento. 

Atualmente a área encontra-se intervencionada pelos trabalhos de pesquisa efetuados e parte é 

ocupada por montado de sobro e azinho. 

Dada a proximidade da pedreira em estudo a outras unidades pertencentes à mesma empresa, 

não existe a necessidade de criação de anexos de pedreira, pelo que as áreas funcionais 

definidades são compostas apenas pela área de exploração propriamente dita e pelas zonas de 

defesa, regulamentadas no Anexo II do Decreto de Lei n.º 270/2001 de 6 de Outubro alterado e 

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

Na tabela seguinte sintetizam-se as áreas funcionais projectadas para a pedreira  

“Herdade da Calva”. 

 

Tabela 1. Áreas expectáveis para a futura pedreira. 

Designação Áreas (m2) 

Área a licenciar 20547m2 

Área de escavação máxima projetada (Final da exploração) 11300m2 

Caminhos, zona de defesa e zonas não intervencionadas 9247m2 

 

As zonas de defesa aplicaveis à futura 

pedreira nos termos da legislação citada são 

as relativas ao caminho publico, de 15m e 

aos prédios rústicos vizinhos murados ou 

não, de 10m (como consta na Figura 4). 

 

 

 

 
Figura 2. Limites das zonas de defesa 

aplicáveis. 

 

 

Foi projetada uma exploração em degraus direitos com pisos de altura máxima de 5,5m e 

patamares com 1m de largura, considerando os seguintes pressupostos: 
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Tabela 2. Pressupostos para cáculo de reservas 

Nº de pisos previstos 1*+10 

Maior cota original do terreno 390,50m 

Menor cota prevista no plano de lavra 326,50m 

Profundidade máxima prevista da escavação 

(diferença entre a maior cota e menor cota prevista) 
64m 

*O piso inicial designado por Piso 0 corresponde à destapação das terras e as cabeças de mármore (afloramentos). 

 

Tendo em consideração que o volume médio de desmonte anual na exploração rondará os 

12.500 m3 é possível afirmar que serão necessários cerca de 35 anos para a empresa explorar 

as reservas calculadas e aprofundar a pedreira até ao 10º piso. 

De acordo com os registos dos últimos anos, o rendimento médio obtido na pedreira vizinha 

(também explorada pela B-Explore), ronda os 15%, o mesmo rendimento esperado para a 

pedreira Herdade da Calva. Através deste valor é possível calcular as reservas comerciais de 

mármore existentes na pedreira, cujo valor é da ordem dos 67415m3.  

 

Na figura 5 pode observar-se a 

Planta Final da Lavra prevista para 

o final dos 35 anos. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. Planta Final da Lavra 

prevista para a pedreira (sem escala). 

 

 

 

4.1.2. Fase de implementação do projeto 

Esta fase compreende: 

• Criação de acessos e construção de vedações de segurança. 

• Implementação da sinalização obrigatória de acordo o Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de 

Outubro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro. 
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• Preparação dos terrenos para início da fase exploração, nomeadamente a remoção de 

árvores e desmatação.  

A maioria das infraestruturas de apoio (anexos de pedreira) a ser utilizadas, encontram-se 

localizadas em duas pedreiras vizinhas, também exploradas pela B-Explore, Lda. 

 

4.1.3. Fase de exploração 

A exploração da Pedreira “Herdade da Calva” será realizada a céu aberto, por degraus direitos, 

segundo o artigo 44º do Decreto-Lei n.º270/2001 de 6 de outubro alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º340/2007 de 12 de outubro. Os degraus das bancadas terão em média 5,5m de 

altura e 1m de largura. Os trabalhos encontram-se atualmente à superfície 390m em relação ao 

nível médio das águas do mar.  

 
Abastecimento de água: O abastecimento de água à futura Pedreira “Herdade da Calva” será 

feito inicialmente a partir da água bombada desde o fundo da pedreira “Olival do Texugo” até ao 

tanque de decantação, sendo depois distribuída pelas tubagens até aos diferentes pontos de 

consumo na área de escavação. Assim que a cota da pedreira “Herdade da Calva” o permita, o 

abastecimento passará a ser efetuado a partir de águas pluviais que se acumulam na própria 

cavidade e da refrigeração do corte com fio diamantado por utilização em circuito semi-fechado, 

contribuindo para a poupança de água. 

A água utilizada para consumo humano é proveniente do exterior, engarrafada. 

 

Abastecimento de Energia Elétrica: O abastecimento elétrico será efetuado através de um 

Posto de transformação (PT Monobloco – 250 KVA), que permite a passagem da corrente de 

média tensão para baixa tensão. O PT tem capacidade suficiente para alimentar as 

necessidades dos equipamentos elétricos das instalações sociais e os equipamentos elétricos 

afetos à exploração, nomeadamente, máquinas de fio diamantado, compressor de ar, grua e 

bombas de água, entre outros. 

 

Abastecimento de ar comprimido: A pedreira será abastecida por dois compressores elétricos 

fixos para a produção de ar comprimido que se encontram numa instalação em alvenaria e que 

alimentam todo o equipamento a ar comprimido da pedreira, nomeadamente, martelos 

pneumáticos e perfuradora pneumática horizontal. Estes compressores de ar consomem cerca 

de 70 kW, para produzir uma potência de 50cv, debitando cerca de 7500 l/min de ar a uma 

pressão de 6,5bar.  

O ar comprimido é encaminhado para o fundo da pedreira através de um tubo rígido de aço com 

um diâmetro de 3 ½” até um repartidor de ar. A partir daí é distribuído pelos diversos 

equipamentos (martelos pneumáticos e perfuradora horizontal) através de mangueiras. 
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Abastecimento de Gasóleo: O gasóleo para abastecimento dos vários equipamentos será 

transportado em depósito móvel, pelo fornecedor (não haverá armazenamento na pedreira).  

 

Sistema de Esgotos: Não existem valas de drenagem na área de escavação, pelo que toda a 

água escorre livremente pelos taludes. Ainda assim, de maneira a haver um escoamento 

adequado da água nas frentes de trabalho, os pisos de exploração são executados com um 

declive no de modo a encaminhar a água para locais mais baixos por gravidade.  

No início da exploração não irá ser necessário proceder à bombagem de águas uma vez que 

esta se encontra acima do nível freático, posteriormente, com o avanço da exploração a água 

será recolhida no último piso da exploração. Depois de recolhida, a água é bombada para o 

tanque de decantação (sendo que este tanque irá ser alterado para um de maiores dimensões 

com diferentes níveis de decantação). 

 

Combate à formação de Poeiras: No que diz respeito à formação de poeiras, com origem na 

movimentação de equipamento, o proponente procederá periodicamente à aspersão com água 

dos acessos e caminhos sempre que se considere necessário e principalmente nas épocas mais 

secas.  

Na exploração do mármore, propriamente dita (no corte do maciço), através da injeção de água 

durante a realização dos cortes do mármore com as máquinas de fio diamantado e com a 

roçadora de galeria, é anulada a formação de poeiras na origem, e consequentemente, a sua 

propagação. 

  

4.1.4. Fase de encerramento 

A fase de encerramento envolve todas as operações de desmantelamento na unidade extrativa, 

nomeadamente a remoção de infraestruturas e equipamentos. 

 

4.1.5. Recursos Humanos 

O quadro do pessoal previsto para a exploração na Pedreira Herdade da Calva é o seguinte:  

• 1 Encarregado;  

• 1 Condutor manobrador;  

• 2 Cabouqueiros.  

• Um responsável técnico no termos do artigo 42º do Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de 

Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro. 

O horário de funcionamento da pedreira será das 08:00h às 17:00h com um intervalo para 

almoço das 12:00h às 13:00h. Os trabalhos ocorrerão durante cinco dias por semana, com 
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descanso semanal aos sábados e domingos. Caso haja necessidade, estes horários poderão ser 

ajustados. 

 

4.1.6. Equipamento previsto 

Para uma eficaz operacionalidade dos trabalhos constantes no ciclo de trabalhos de pedreira, a 

empresa será munida de todos os equipamentos e acessórios necessários para cada um dos 

estágios da lavra, com vista ao máximo de rentabilização, materializada na produção de blocos 

de mármore comercializáveis e na mitigação de escombros.  

Tabela 3. - Equipamentos utilizados na pedreira. 

Função Equipamento Quantidade 

Perfuração 

Martelo pneumático ligeiro 4 

Perfuradora pneumática Roto percussiva 2 

Jumbo 1 

Corte 
Roçadora de galeria 1 

Máquina de fio diamantado 5 

Desmonte 
Colchões hidráulicos N.C 

Central Colchões hidráulicos 2 

Carga e Transporte 

Escavadora de rastos 3 

Pá carregadora 2 

Dumper 1 

Outra 
Compressores de ar 2 

Bombas de água 6 

N.C. - Não contabilizável, por ser descartável ou de substituição frequente.  

 

Alguns destes equipamentos são comuns também à exploração das pedreiras vizinhas, também 

exploradas pela B-Explore. 

Para além dos equipamentos apresentados na tabela anterior também serão utilizados outros, 

tais como quadros elétricos de fundo de pedreira, fios elétricos, tubagem destinada ao circuito de 

ar comprimido, tubagem para o escoamento de água e várias ferramentas, nomeadamente 

poleias, rolos de aço, cunhas, pás, picaretas, maços, alicates, entre outros. 

Será efetuada a manutenção periódica de todos os equipamentos afetos à pedreira, para a 

minimização dos impactes ambientais e um aumento na segurança dos trabalhadores e na 

eficiência dos trabalhos. A manutenção realizada pelo pessoal afeto à exploração são as tarefas 

mais básicas, nomeadamente as verificações do nível de óleo do motor, nível do óleo hidráulico, 

nível da água, pressão nos pneus, etc. Toda a manutenção que necessite de mão-de-obra 

específica será feita por empresas especializadas contratadas para o efeito.  

A curto prazo, não se prevê que seja necessária a substituição dos equipamentos, visto que os 

atuais respondem às necessidades da empresa e aos trabalhos a realizar. 



  
 

 

 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL - Licenciamento da Pedreira “Herdade da Calva”  

VOLUME III – RESUMO NÃO TÉCNICO  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 9 

4.1.7. Anexos de Pedreira e Instalações previstas 

As instalações sociais a utilizar pelos trabalhadores da futura pedreira “Herdade da Calva”, 

encontram-se na pedreira “Trás-os-Montes” n.º 5243 também explorada pelo proponente.  

• Vestiário: Possui cerca de 20 m2, e está equipado com cacifos individuais;  

• Refeitório: Possui cerca de 24 m2 e encontra-se equipado com frigoríficos, fogão, 

microondas e todo o mobiliário adequado; 

• Escritório: Local onde são guardados todos os documentos e registos afetos à exploração e 

onde se realiza a gestão de toda a atividade extrativa e comercial; 

• Armazém: Para armazenamento de pequenos equipamentos, ferramentas ou consumíveis 

necessários à atividade extrativa; 

• Casa dos compressores - Possui cerca de 48m2 e encontra-se na área da pedreira Olival do 

Texugo, tendo como função a localização dos compressores utilizados no abastecimento de 

ar comprimido de todas as pedreiras exploradas pelo proponente; 

• Parque de blocos: Onde são colocados os blocos. Esta área será localizada na pedreira 

vizinha n.º4874, onde também se localizam os equipamentos monófio para 

esquadrejamento de blocos e expedição. 

• Aterro de restos de rocha sem valor ornamental: Será o aterro da pedreira licenciada com o 

n.º4874, também explorada pelo proponente, pelo que não haverá ocupação de solo com 

esta estrutura. 

 

4.2. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 

O PARP pretende ser um plano que apresenta soluções exequíveis e adaptadas à realidade, 

propondo um conjunto de medidas articuladas com as fases projetadas para o PL, quer ao longo 

da vida útil da exploração, como na fase de encerramento.  

A recuperação proposta para o PARP da pedreira “Herdade da Calva” teve em conta a 

articulação e o desenvolvimento coordenado das operações de recuperação paisagística 

preconizada para as pedreiras contíguas. Tratando-se do mesmo explorador, os PARP destas 

pedreiras foram elaborados considerando os mesmos princípios de recuperação. Nesse sentido, 

está garantida a articulação do PARP que agora se apresenta para a Pedreira “Herdade da 

Calva” considerando as propostas para as pedreiras contíguas. 

Pretende-se com as medidas propostas na fase de recuperação, a reabilitação das áreas 

intervencionadas pelas operações executadas na fase de construção e exploração, assim como 

das restantes áreas intervencionadas, pretendendo-se dentro do possível, a reposição das 

condições naturais relativamente à topografia e coberto vegetal.  
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Seguidamente apresenta-se o Plano Geral de Recuperação previsto para a Pedreira “Herdade 

da Calva”. 

 

Figura 4. Plano Geral de Recuperação para a área da futura Pedreira “Herdade da Calva”. 

 

A filosofia de recuperação consiste sobretudo na limpeza do terreno, reposição do coberto 

vegetal e o cumprimento das orientações constantes nos diversos instrumentos de gestão 

territorial, tendo em conta as diversas condicionantes inerentes à natureza do projeto.  

No que se refere à regularização topográfica, o PP elaborado para a “Herdade da Calva” não 

contempla qualquer aterro para deposição de restos de rocha sem valor ornamental, uma vez 

que está previsto que todo o  material de desperdício retirado da área de corta seja 

encaminhado para a Pedreira n.º 4874 “Trás-os-Montes n.º 3”, situada no mesmo núcleo 

extrativo, e igualmente propriedade do Grupo B Stone. Propõe-se assim um enchimento nulo, 

onde a cavidade manterá a sua forma final intervindo apenas no topo da cavidade com a 

aplicação de terras de cobertura e operações de sementeira de arbustivas.  

Para a execução do plano de revestimento vegetal e sementeira é proposta a plantação de 

oliveira no plano de recuperação, dada a predominância desta espécie na envolvente da 

propriedade, sendo inclusive a espécie utilizada nos PARP das pedreiras contíguas. Uma vez 

que se pretende obter uma cobertura de solo o mais rápido possível, de modo a evitar 

fenómenos de erosão, opta-se por uma cobertura de solo com prado de sequeiro ao nível do 
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sub-coberto (semelhante à sementeira proposta nas Pedreiras vizinhas ― “Olival do Texugo” e 

“Trás-os-Montes n.º 3”).  

Também se propõe uma sementeira de cobertura com espécies arbustivas, nas zonas onde se 

propõe aplicar terras de cobertura, onde se pretende incluir alguma vegetação que permita o 

restabelecimento de alguns habitats de fauna.  

A aplicação do material vegetal só irá ocorrer na fase de recuperação, apesar de a empresa ir 

procedendo a operações de limpeza do terreno durante a vida útil da pedreira, nomeadamente a 

remoção de restos de pedra que eventualmente se encontrem espalhados pela área e 

preparação do terreno para sementeira, incluindo a escarificação ou ripagem prévia do terreno.  

 

5. Situação de referência  

A área de implementação da pedreira foi caracterizada através do estudo de todas as 

componentes ambientais, abrangendo aspetos biofísicos, sócio económicos, culturais e de 

planeamento e qualidade do ambiente.  

 

Clima: Na região em estudo, o Verão é muito quente, com a temperatura máxima do mês mais 

quente superior a 32ºC e cerca de 133 dias com temperaturas máximas superiores a 25ºC. O 

Inverno é moderado, com a temperatura mínima do mês mais frio entre 4ºC-6ºC e com 5 meses 

em que ocorrem dias com temperaturas mínimas abaixo dos 0ºC. 

A precipitação pode considerar-se acentuada, com os maiores valores a ocorrerem no Inverno. 

Existe alguma probabilidade de ocorrência de chuvadas de grande intensidade, com maior 

incidência entre Outubro e Março. Não são registados grandes períodos de ocorrência de 

nevoeiro, enquanto a nebulosidade ocorre com elevada frequência. 

 
Geologia: A pedreira encontra-se implantada no flanco SW do denominado Complexo Vulcano 

Sedimentar Carbonatado de Estremoz, no denominado Anticlinal de Estremoz – Borba – Vila 

Viçosa, importante estrutura onde ocorrem mármores de cores claras que variam entre o branco 

e o rosa, com intercalações de vergada xistenta e de tonalidade vermelha, com excelentes 

qualidades do ponto de vista ornamental.  

 
Solos e Capacidade de Uso: A capacidade de uso do solo, a nível do concelho de Vila Viçosa e 

em particular na área em estudo, varia entre o mediano e o muito baixo, ou seja, os solos têm 

baixa a fraca aptidão para o uso agrícola. Na zona dos mármores, verifica-se que o uso extrativo 

tem vindo a substituir um uso exclusivamente agrícola. Existem algumas áreas de ocupação 

agrícola e de olival, na envolvente da pedreira, apenas onde o recurso geológico não possui 

características que permitam a sua exploração rentável.  
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Meio Hídrico: A área da Pedreira “Herdade da Calva” está localizada na Região Hidrográfica do 

Rio Guadiana, a qual se divide em várias bacias principais, encontrando-se a área de estudo na 

bacia do rio Guadiana. 

Relativamente às águas subterrâneas, a pedreira localiza-se sobre o Sistema Aquífero de 

Estremoz-Cano, que consiste numa formação carbonatada, de forma alongada que se estende 

ao longo de cerca de 50 km, com uma largura máxima de 7 km.  

A rede de drenagem na envolvente é pouco significativa. No local em estudo, verifica-se a 

ausência de linhas de água cartografadas, pelo que o licenciamento da Pedreira não irá provocar 

alterações na rede de drenagem face à situação atual de referência.  

 
Sistemas biológicos e biodiversidade: O coberto vegetal da zona envolvente tem vindo a 

sofrer ao longo dos anos uma importante intervenção humana, devido ao elevado número de 

indústrias extrativas e à atividade agrícola intensiva anterior ao uso extrativo. Tudo isto provocou 

uma baixa diversidade de espécies, em relação à vegetação potencial, o que revela um estado 

de degradação em termos de sucessão natural.  

A fauna presente na região é diversificada, apesar de ter sido inventariado um número 

relativamente baixo de espécies com estatuto de proteção, o que revela baixo potencial do local, 

em termos de conservação. As principais alterações do comportamento faunístico das espécies 

ocorreram no passado, aquando da abertura das primeiras pedreiras existentes.  

 
Património Arquitetónico e Arqueológico: No que se refere ao estudo do Património, no 

decorrer dos trabalhos de pesquisa documental e do trabalho de campo não se identificaram 

ocorrências de natureza patrimonial. 

 

Socioeconomia: Em termos socioeconómicos, o concelho de Vila Viçosa tem registado algumas 

perdas e envelhecimento populacional, cenário presente em quase toda a região alentejana. O 

sector da indústria extrativa e transformadora continua a ser um dos principais empregadores do 

concelho (salientando que a industria extrativa é responsável por 6,6% da empregabilidade dos 

seus habitantes). O licenciamento da pedreira torna-se importante para a região, pois garante a 

criação de postos de trabalhos, bem como a continuidade do grupo empresarial que está numa 

fase de expansão e dinamismo. 

 

Circulação Rodoviária: A rede viária existente permite o fácil acesso à Zona dos Mármores e, 

concretamente, à área da Pedreira “Herdade da Calva”. A EN255 e a EN254 são as principais 

vias de acesso ao núcleo extrativo da Lagoa. A EN 255 permite ainda uma ligação direta à EN 4 

e à A6, importantes vias com ligação a circulação internacional.  

De acordo com as produções estimadas, a Pedreira “Herdade da Calva” irá contribuir com cerca 

de 4-5 camiões por mês (valores médios maximizados, onde se tem em conta que todo o 

produto final é vendido a um ritmo constante diário, sem oscilação, e sem stock).  
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Análise e Caracterização Paisagística: A área extrativa insere-se numa zona de grande 

riqueza paisagística onde predominam o montado de azinho, montado de sobro e zonas de 

olival, notando-se ainda a presença de zonas agrícolas de sequeiro. Estas características 

conferem à paisagem grande diversidade e qualidade visual, que têm sido ao longo dos tempos, 

afetadas pela presença da atividade e extrativa e transformadora da região. 

A zona em estudo está incluída num núcleo extrativo de grande importância, onde existem 

dezenas de pedreiras e de unidades fabris, que conferem a esta paisagem o caracter de 

“paisagem industrial” com elevada percentagem de humanização. 

 
Ordenamento do Território: De acordo com o definido no Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Alentejo (PROTA), a área em estudo está classificada como Rede interurbana – 

nível 2 (“Modelo territorial do PROT Alentejo”); Populações dos principais centros urbanos 

(10.000) “Enquadramento ibérico do Alentejo”; Zona dos Mármores (“Sub-sistema Unidades de 

Paisagem”); Vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação (risco alto) (“Sub-sistema dos Riscos 

Naturais e Tecnológicos”); Eixo/ Área de especialização – Mármores (“Sistema da Base 

Económica Regional”); Sistemas agrícolas (“Sub-sistema das actividades Agro-florestais”); 

Património Cultural: Sede de concelho (Sub-sistema de Desenvolvimento Turístico”); Centros 

urbanos complementares (“Sistema Urbano e de Suporte à Coesão territorial”); parte da área em 

Corredor regional (“Sistema de Acessibilidade e Conectividade Internacional”). 

Segundo o PDM de Vila Viçosa (ver plantas em anexo), a planta de ordenamento classifica a 

área de estudo como “Espaço de Indústria Extrativa – Área de Exploração”. De acordo com a 

Planta de Condicionantes do PDM de Vila Viçosa, não existe qualquer condicionante na área da 

Pedreira “Herdade da Calva”. Pelo que não se perspetivam incompatibilidades com os 

instrumentos de gestão territorial em vigor. 

 
Ruído: As principais fontes de ruído presentes na zona da Lagoa são essencialmente 

resultantes da atividade extrativa, movimentação de veículos e outras ações humanas. 

Com o objetivo de avaliar os potenciais impactes causados pelo ruído com origem no núcleo da 

Lagoa, foi analisado um estudo acústico efetuado na Zona dos Mármores, com o intuito de 

caracterizar a área a este nível. De um modo geral, os níveis ruidosos resultantes do conjunto 

das atividades de extração, transformação e transporte de mármore das áreas avaliadas 

cumprem o Regulamento Geral do Ruído.  

Prevê-se que o licenciamento da nova Pedreira não afete os resultados apresentados, uma vez 

que se trata de uma área já bastante intervencionada e em pleno núcleo extrativo. Além do mais, 

pelo facto das unidades extrativas terem abrandado a exploração de mármore, os níveis 

sonoros têm, de um modo geral, tendência a diminuir. 
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Poeiras: Para avaliar os potenciais impactes causados pelos estabelecimentos industriais do 

núcleo da Lagoa, foi considerado um estudo da qualidade do ar, o qual permitiu constatar que as 

concentrações de PM10 nunca ultrapassaram o valor limite diário para proteção da saúde 

humana definido pela legislação vigente. 

Face ao exposto, poder-se-á concluir que a emissão de partículas com origem na unidade 

extrativa da Pedreira “Herdade da Calva” não irá contribuir de modo significativo para a 

diminuição da qualidade do ar na envolvente do núcleo extrativo da Lagoa. Efetivamente, com o 

licenciamento da pedreira não se preveem que sejam ultrapassados os valores limite constantes 

da legislação vigente ou que sejam geradas situações de incomodidade juntos dos recetores 

sensíveis mais expostos. 

 
Resíduos: A produção de resíduos por parte da exploração da futura Pedreira “Herdade da 

Calva” será pouco significativa, estando a sua gestão e armazenamento de acordo com a 

legislação em vigor. 

Os resíduos das operações complementares resultantes da reparação e manutenção dos 

equipamentos de extração e veículos não serão gerados no local, em virtude da manutenção 

dos meios mecânicos ser efetuada numa oficina, no exterior. 

Os resíduos provenientes das águas residuais domésticas, gerados nas instalações sociais da 

pedreira vizinha, serão recolhidos e armazenados em depósitos estaques apropriados para o 

efeito, sendo encaminhadas para um operador de resíduos, devidamente licenciado. 

Os Resíduos sólidos urbanos (RSU) serão produzidos nas instalações sociais da pedreira 

vizinha, e depositados nos contentores dos serviços municipalizados no final de cada dia de 

trabalho. Não obstante, será colocado um depósito estanque na futura Pedreira “Herdade da 

Calva” para os RSU que possam ser gerados no dia a dia pelos trabalhadores. 

 

6. Avaliação de Impactes 

Geologia: Os impactes mais óbvios e irreversíveis na geologia, nas fases de construção e 

exploração são o consumo do recurso geológico 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 desativação, os impactes são positivos, com a implementação das medidas 

apresentadas no PARP para as zonas intervencionadas na fase de exploração. 

 

Solos e Capacidade de Uso: Os impactes no solo nas fases de construção e exploração, 

relacionam-se principalmente com: alteração da ocupação do solo com as ações de decapagem 



  
 

 

 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL - Licenciamento da Pedreira “Herdade da Calva”  

VOLUME III – RESUMO NÃO TÉCNICO  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 15 

e desmatação; ocupação e compactação do solo pela circulação de veículos e deposição de 

restos de rocha; potencial contaminação provocada pelos resíduos produzidos. 

Na fase de desativação, os impactes previstos serão positivos e permanentes, com a 

implementação das medidas de recuperação paisagística (modelação de terrenos, plantações e 

aplicação de sementeiras), desativação 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 afetados, o que 

progressivamente originará a reabilitação dos solos.  

 

Meio Hídrico: Nas fases de construção e de exploração podem ocorrer as alterações mais 

graves na rede hídrica existente. Porém, a abertura da pedreira não irá provocar alterações na 

rede de drenagem de águas superficiais, face à situação atual. Ao nível dos aquíferos também 

não são expectáveis alterações. 

A qualidade das águas superficiais a jusante da pedreira poderá ser afetada, apenas em caso de 

arrastamento de partículas sólidas a partir das frentes de desmonte e a contaminação com óleos 

provenientes do normal funcionamento da maquinaria.  

A fase de desativação da pedreira corresponde à implementação de grande parte das medidas 

de recuperação, melhorando a drenagem superficial e os índices de infiltração. 

 
Sistemas Biológicos e Biodiversidade: Nas fases de construção e exploração, as operações 

com impacte mais direto na ecologia e que constituem fatores 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 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 atividade humana; dificuldades na regeneração natural das espécies vegetais. 

Na fase de desativação, os impactes serão positivos e significativos, com a reabilitação dos 

habitats afetados pela extração de mármore. 

Património Arqueológico e Arquitectónico: De acordo com o referido na caracterização da 

situação de referência, não se prevê a afetação de qualquer vestígio com valor. 

 
Aspetos socioeconómicos: Em termos socioeconómicos, o concelho de Vila Viçosa tem 

registado algumas perdas e envelhecimento populacional, cenário presente em quase toda a 

região alentejana. Por outro lado, o sector da indústria extrativa apresenta-se como um dos 

principais empregadores do concelho. Deste modo, é de todo o interesse para a região o 

licenciamento da Pedreira “Herdade da Calva”, de forma a garantir novos postos de trabalho, 

bem como a continuidade do investimento da empresa no concelho. 
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Circulação Rodoviária: Prevê-se que nas fases de construção e de exploração a continuidade 

do tráfego atual de camiões de 4-5 camiões por mês. Na fase de desativação, é previsível a 

ocorrência de impactes positivos, com a diminuição do tráfego respeitante a esta pedreira. 

 
Análise e Caracterização Paisagística: A área em estudo localiza-se na Área Cativa da Zona 

dos Mármores, sendo visível uma paisagem com características marcadamente industriais, pelo 

que a futura pedreira não trará novos impactes na paisagem. Nas fases de construção e 

exploração, as alterações de cor, forma e textura da paisagem, impostas pelas explorações, 

taludes, escombreiras e acessos, constituem os impactes mais significativos na paisagem. A sua 

mitigação deverá decorrer ao longo da vida útil da pedreira, com maior incidência após o fim do 

seu tempo útil (desativação). 

 
Ordenamento do Território: O PDM de Vila Viçosa classifica a área da pedreira como “Espaço 

de Indústria Extrativa”, pelo que não se prevê incompatibilidade com a atividade extrativa no 

local em apreço. De acordo com a Planta de Condicionantes RAN e REN do PDM de Vila 

Viçosa, à área de estudo não é atribuído qualquer tipo de condicionantes, logo, não se 

perspetiva incompatibilidades com este instrumento de gestão territorial. 

Como tal, os impactes no Ordenamento do território por parte do licenciamento da Pedreira 

“Herdade da Calva” são considerados compatíveis com a legislação vigente. 

 
Ruído: Depreende-se que será cumprida a legislação vigente do RGR, pelo que os impactes 

não serão significativos. Na fase de desativação não é expectável qualquer tipo de impactes a 

nível do ruído. 

 
Poeiras: Verifica-se a ausência de incomodidade resultante dos níveis de empoeiramento 

obtidos, não causando impactes significativos. Na fase de desativação poderão ocorrer alguns 

impactes resultantes de ações de modelação do terreno embora pouco significativos.  

 
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, situação que será 

colmatada com as boas práticas a implementar pela empresa proponente. 

 

 

7. Medidas de minimização propostas 

Em função dos impactes negativos previstos, para cada uma das componentes, o EIA 

considerou medidas de minimização específicas.  
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Descritor Medidas de minimização 

Clima Não é necessária a execução de medidas de minimização 

Geologia e 

geomorfologia 

• Explorar o recurso geológico apenas nos locais definidos no Plano de Pedreira (PP). 

• Conservação de todas as áreas onde não se prevê intervenção, sempre de acordo com PP. 

• Manter atualizado o registo de desenvolvimento da lavra, ao longo da fase de exploração e em planos trienais. 

• Implantação da vegetação proposta, para permitir a fixação dos solos e a consequente reversibilidade dos 

impactes sobre os processos erosivos. 

Solos e uso do 

solo 

• Limitação das ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos 

às zonas estritamente indispensáveis para a abertura da pedreira. 

• Execução dos trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras fora dos períodos 

de maior pluviosidade e intensidade do vento, para minimizar a exposição dos solos, e diminuir a erosão 

hídrica, bem como o transporte sólido. 

• Encaminhamento das terras de cobertura, resultantes da abertura e sucessivo alargamento da área de corta.  

• Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 

repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

• Assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

• Para a abertura de novos acessos, deve tentar-se reduzir ao máximo as alterações na ocupação do solo fora 

das zonas definidas para tal.  

• Correto acondicionamento de toda a tipologia de resíduos, em recipientes fechados e locais devidamente 

impermeabilizados, e posterior recolha por empresas licenciadas para o seu tratamento. 

• Em caso de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em locais 

que evitem a contaminação dos solos, até serem encaminhados para destino final adequado. 

• Desativação da área afeta aos trabalhos da pedreira, com a desmontagem dos anexos entretanto instalados (e 

que forem possíveis de desmantelar) e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de 

materiais, entre outros.  

• Limpeza dos locais sujeitos a recuperação, com reposição das condições existentes antes dos trabalhos. 

• Recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais da pedreira, assim como dos pavimentos 

que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

• Implantação da vegetação e das espécies arbóreas propostas para permitir a fixação dos solos. 

Recursos 

hídricos 

• Decantação eficaz do efluente líquido, para recirculação segura da água decantada no processo produtivo, 

para o aproveitamento tanto das águas pluviais (decantação no fundo da pedreira). 

• Correta implementação do sistema de esgotos: as águas pluviais escorrem livremente pelas encostas da área 

de corta, ficam retidas no último piso da exploração, onde sofrem uma decantação gravimétrica e voltam a ser 

introduzidas no sistema produtivo, evitando o consumo desnecessário de água. 

• Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames.  

• Correto armazenamento dos materiais potencialmente contaminantes em local adequado e pavimentado, até 

serem recolhidos por empresas especializadas para o seu tratamento e destino final. 

• Preservação do coberto vegetal em todas as áreas não afetadas pela exploração. 

• Salvaguarda das zonas de defesa projetadas no Plano de Lavra. 

• Recolha e tratamento das águas contaminadas, em caso de contaminação por hidrocarbonetos (derrame de 

óleo, por exemplo, apenas em situação excecional). 

• Assegurar a manutenção e revisão periódicas aos depósitos estaques dos efluentes domésticos das 

instalações sociais que servem a Pedreira (mesmo que estejam situadas na pedreira vizinha). 

• Assegurar o destino final adequado para o efluente doméstico proveniente das instalações sociais. 
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Descritor Medidas de minimização 

Fauna, Flora e 

vegetação 

• Evitar as fases iniciais de exploração em épocas de reprodução e/ou nidificação. 

• Proteger, nas áreas não sujeitas a movimentações de terras, a vegetação existente. 

• Evitar raízes a descoberto e sem proteção em valas e escavações. 

• Salvaguarda das zonas de defesa. 

• Adoção de medidas de otimização de tráfego e diminuição das emissões de ruído. 

• Otimização da circulação dos equipamentos móveis no interior da área de exploração. 

• Iniciar a recuperação paisagística logo que terminem as operações nos terrenos intervencionados, para 

prevenir a erosão dos solos e a infestação por espécies invasoras. 

• Desenvolver ações de manutenção, para o normal desenvolvimento das comunidades vegetais: adequado 

controlo de espécies invasoras, substituição de perdas e adensamento de manchas de vegetação mais ralas. 

• Restituição do coberto vegetal após o encerramento. 

• Manutenção das cortinas arbóreas existentes. 

• Utilização de espécies autóctones na revegetação dos ecossistemas afetados, conforme PARP. 

Paisagem 

• Modelação da topografia alterada de modo a ajustar-se o mais possível à situação natural. 

• Adaptação das infraestruturas à topografia e restantes características do local. 

• Arranjo e manutenção dos acessos no interior da pedreira. 

• Definição de corredores de serviço, ordenando os acessos para circulação de veículos e maquinaria. 

• No final, repor o coberto vegetal e o uso do solo, através de sementeira de espécies herbáceas e arbustivas, 

assim como da plantação de espécies arbóreas. 

• Está prevista no fim da vida útil a plantação de espécies de oliveira, propondo-se ser feita com uma disposição 

semelhante aos povoamentos existentes.  

Resíduos 

• Numa situação em que seja detetada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-se à recolha e 

tratamento das águas e/ou dos solos contaminados. 

• Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames.  

• Correto acondicionamento de todos os resíduos, em locais devidamente impermeabilizados e em recipientes 

fechados, e posterior encaminhamento para destino final adequado. 

• Promover, junto dos trabalhadores, a separação das frações recicláveis e envio para reciclagem. 

• Assegurar o destino final adequado para o efluente doméstico proveniente das instalações sociais da Pedreira 

vizinha, de acordo com a legislação vigente. 

Ruído 

• Recurso a equipamentos e veículos modernos, equipados com silenciadores e atenuadores de ruído (escolha 

das melhores técnicas disponíveis); 

• Manutenção adequada e regular das máquinas e equipamentos de forma a evitar o acréscimo de ruído; 

• Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas tanto no interior da pedreira como nos acessos 

diretos (destaque para as EN254 e EN255 que servem as localidades mais próximas); 

• Manutenção das barreiras acústicas na envolvente, para absorção dos níveis acústicos (utilização das árvores 

existentes como ecrãs arbóreos); 

• Seleção de métodos construtivos e de equipamentos que originem o menor ruido possível. 

• Utilização de Equipamentos de Proteção Individual por parte dos trabalhadores para a proteção acústica. 

• Afixar semanalmente à entrada da pedreira, em placar construído para o efeito, as datas e os horários dos 

rebentamentos que serão efetuados na semana seguinte; 

• Respeitar o horário de laboração diurno, evitando os períodos mais “sensíveis; 

• Monitorizações do ruído ambiental da pedreira, de acordo com a monitorização prevista/definida na DIA. 
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Descritor Medidas de minimização 

Qualidade do ar 

• Aspersão regular e controlada das vias de circulação (sobretudo nos dias secos e ventosos); 

• Melhoria dos acessos, caso seja possível, através da pavimentação das vias de circulação ou da aplicação de 

“tout-venant”, ou manutenção dos acessos interiores não pavimentados; 

• Limitação da velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração; 

• Sempre que possível, utilização de equipamentos dotados de recolha automática de poeiras ou, em 

alternativa, de injeção de água, tendo em vista impedir a formação e/ou propagação de poeiras resultantes das 

operações de perfuração; 

• Derrube de árvores reduzido ao estritamente necessário. 

• Manutenção das cortinas arbóreas existentes, com funções de absorção e minimização de poeiras; 

• Criação de ecrãs arbóreos, com funções de minimização de poeiras; 

• Execução do plano de monitorização para os valores de poeiras emitidos para o exterior. 

Socioeconomia 

• Cumprir, rigorosamente, ações como o controle do tráfego, a velocidade de circulação, a emissão de ruído e 

poeiras ou a minimização do impacte paisagístico, uma vez que estes são os fatores com maior potencial 

causador de conflitos e de incómodo junto dos habitantes das povoações mais próximas. 

• Escolher os percursos mais adequados para o transporte do material extraído, minimizando a passagem no 

interior dos aglomerados populacionais e junto a locais mais sensíveis. 

• Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável (dependendo do destino final), deverão ser adotadas 

velocidades moderadas. 

• Caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto desobstruídos ou em boas condições, possibilitando 

a sua normal utilização por parte da população local. 

• Limpeza regular dos acessos dentro da pedreira, de forma a evitar a acumulação e formação de poeiras. 

• Humedecer as vias de circulação da pedreira e acessos nos dias secos e ventosos. 

• Controle do peso bruto dos veículos pesados, no sentido de evitar a degradação das vias de comunicação. 

• Respeitar o normal horário de trabalho na laboração da pedreira. 

• Manutenção e revisão periódica de todas as máquinas, veículos e equipamentos fixos, de forma a manter as 

normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas e de ruído, dos riscos 

de contaminação dos solos e das águas. 

• Garantir unicamente a presença de equipamentos com homologação acústica nos termos da legislação 

vigente, e em bom estado de conservação/manutenção. 

• Investir nas melhores tecnologias ao serviço da indústria extrativa, e direcionadas para o mármore. 

• Assegurar o transporte de materiais em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a 

dispersão de poeiras, ao longo do seu percurso. 

• Colocação de sinalização para os condutores taparem a carga. 

• Vedação e sinalização de todo o perímetro da área de intervenção, de forma a limitar o mais possível a 

entrada de estranhos à pedreira, e assim evitar/minimizar acidentes. 

• Promover, junto dos clientes, a utilização de camiões de fabrico recente e em bom estado de manutenção. 

• Privilegiar recursos humanos da região, contribuindo para o aumento da taxa de emprego do concelho de Vila 

Viçosa.  

Arqueologia e 

património 

cultural 

• Acompanhamento arqueológico presencial de todas as ações com impacte no solo.  

• O arqueólogo responsável deverá ainda realizar prospeção arqueológica nas zonas destinadas a áreas 

funcionais da obra. 

Ordenamento 

do território 
Não é necessária a execução de medidas de minimização 
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8. Monitorização 

O EIA inclui um programa de monitorização onde se definem os procedimentos para o controlo 

da evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da previsão de 

impactes, nomeadamente: Águas subterrâneas, Ruído, Qualidade do Ar, Resíduos. 

Para cada descritor foram definidos os objetivos a cumprir e que, perspetivam conferir, sempre 

que possível, o desempenho ambiental conjeturado no presente EIA e aquele que irá ocorrer ao 

longo das várias fases do projeto.  

Prevê-se o envio periódico de relatórios de monitorização à autoridade de AIA, onde serão 

apresentadas as ações desenvolvidas, os resultados obtidos e a sua interpretação e 

confrontação com as previsões efetuadas no EIA. 
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Anexo Cartográfico 
 

 
Planta 1 – Enquadramento geográfico da área de estudo no concelho de Vila Viçosa, e respetivas freguesias (Fonte: Atlas do Ambiente e CAOP2018). 
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Planta 2. Localização da área em estudo para a Pedreira “Herdade da Calva”. 
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Planta 3. Localização da área em estudo para a Pedreira “Herdade da Calva” na Foto aérea 
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Planta 4. Localização da área em estudo para a Pedreira “Herdade da Calva” na Planta de ordenamento do PDM de Vila Viçosa. 
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Planta 5. Localização da área em estudo para a Pedreira “Herdade da Calva” na Planta de Condicionantes do PDM de Vila Viçosa. 
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Planta 6. Localização da área em estudo para a Pedreira “Herdade da Calva” na Planta de Condicionantes RAN e REN do PDM de Vila Viçosa. 


