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1. INTRODUÇÃO 

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

licenciamento da Pedreira n.º 5063, denominada “Herdade da Bardeira”, na freguesia de Vimieiro, 

concelho de Arraiolos de forma a dar resposta ao pedido de regularização ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 165/2014 de 5 de novembro.  

O proponente, GRANITAL – GRANITOS DE PORTUGAL, S.A. pretende regularizar a ampliação da área desta 

pedreira que já se encontra intervencionada, no sentido de dar continuidade à sua atividade, uma 

vez que o granito extraído na pedreira “Herdade da Bardeira” possui atualmente uma grande 

procura no mercado atual, pelo que é de todo importante para a continuidade da empresa manter 

esta pedreira devidamente licenciada, de acordo com a legislação vigente, e em atividade. 

O projeto, com mais de 15ha, enquadra-se no regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA), com vista à obtenção da respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), nos termos da 

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, sendo necessária a apresentação de EIA, regulamentado através da Portaria n.º 395/2015, de 

4 de novembro. 

A AIA encontra-se consagrada, enquanto princípio, no artigo 18º da Lei de Bases do Ambiente (lei n.º 

19/2014, de 14 de abril). É um instrumento preventivo da política de ambiente e do ordenamento do 

território, que permite assegurar que as prováveis consequências sobre o ambiente decorrentes da 

implementação de projeto sejam analisadas e tomadas em consideração no seu processo de 

aprovação. As implicações ambientais são encaradas de forma global, contemplando os efeitos 

biofísicos, culturais e socioeconómicos, de modo a basear a decisão final numa avaliação sistemática 

integrada.  

O principal objetivo da AIA é fornecer informação técnica diversa aos decisores sobre as implicações 

ambientais significativas de determinadas ações propostas, bem como sugerir modificações da ação, 

com vista à eliminação ou minimização dos impactes negativos inevitáveis e potenciação dos 

impactes positivos, antes de a decisão ser tomada.  

 

 

  

https://dre.tretas.org/dre/316633/
https://dre.pt/application/file/25344136
https://dre.pt/application/file/25344136
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2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

2.1. Proponente 

O proponente é a empresa GRANITAL – Granitos de Portal, S.A., com o Contribuinte n.º 500.130.450, 

e a morada da sede HERDADE do CHACIM | E.N. 243, KM 188 | 7350 - 481 ELVAS. 

Com este EIA pretende proceder-se à regularização do licenciamento, com a ampliação da área da 

pedreira “Herdade da Bardeira”, que se localiza na freguesia de Vimieiro, concelho de Arraiolos, no 

distrito de Évora.  

 

2.2. Entidade licenciadora 

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 Geral de Energia e Geologia (DGEG) do Alentejo. 

 

2.3. Autoridade de AIA 

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 e pelo Decreto-Lei n.º 

179/2015, de 27 de agosto, a autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional (CCDR) do Alentejo. 

 

2.4. Equipa técnica e período de elaboração do EIA 

A elaboração do presente EIA decorreu entre os meses de Janeiro e Setembro de 2021, pelo que 

todos os levantamentos bibliográficos e recolha de informação complementar foram realizados neste 

período.  

Os trabalhos de campo realizaram-se essencialmente nos meses de Fevereiro, Abril e Junho de 2021. 

A equipa é composta por técnicos da empresa, nomeadamente:  
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Técnico Formação Especialidade 

António Ribeiro 
Licenciatura em Engenharia de 

Minas 

Coordenação 

Projeto 

Plano de Lavra 

Geologia e Geomorfologia 

Mónica Mendes 

Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente 

Pós-Graduação em Saúde e 
Segurança no Trabalho 

PARP 

Sistemas de Informação 
Geográfica 

Solos e uso do Solo 

Sistemas Biológicos e Ecológicos 

Paisagem 

Ordenamento do Território 

Resíduos 

Monitorização 

Resumo Não Técnico 

Socioeconomia 

Ruído 

Qualidade do Ar 

Cartografia e Sistema de 
Informação Geográfica 

Lina Renga Responsável de Produção 

Apoio ao processo de AIA 

Socioeconomia 

Património Arqueológico 

Apoio ao Plano de Pedreira 

Jorge Conde  
Licenciatura em Engenharia de 

Recursos Geológicos 

Projeto 

Recursos Hídricos 

Hidrogeologia 

Plano de Lavra 
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2.5. Enquadramento legal 

A ampliação da área da pedreira “Herdade da Bardeira” está abrangida pela legislação em vigor de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nomeadamente o 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. 

A área atualmente pretendida para a pedreira “Herdade da Bardeira” é de 19,36ha, o que ultrapassa 

os 15ha, pelo que é necessário sujeitar o projeto a uma Avaliação de Impacte Ambiental, sendo que 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 – “Pedreiras e minas a 

céu aberto numa área superior a 15 ha (…)”. 

Assim, o presente estudo foi realizado tendo em conta o disposto no Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 

31/10, 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 (conforme Anexo V – que regulamento o conteúdo mínimo do 

EIA). 

Não obstante ao cumprimento da legislação vigente, a obrigatoriedade de AIA veio também no 

seguimento da Decisão sobre o Pedido de Regularização da pedreira ao abrigo do n.º 1 do art.º 15 do 

Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro, decisão esta emitida pela DGEG, no sentido de 

regularizar as áreas intervencionadas fora da área da pedreira que foi submetida no âmbito do 

referido diploma. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, art.º 10º-A (que republicou o anterior 

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro), a pedreira “Herdade da Bardeira” pertence à classe 2, 

uma vez que se trata de um projeto para uma pedreira a céu aberto com uma área de menos de 25 

ha (neste caso de 19,36ha). 

 

 

2.6. Antecedentes do EIA e do projeto 

A pedreira “Herdade da Bardeira”, atualmente em funcionamento, apresenta-se licenciada desde 01-

03-1999 com o n.º 5063, pela então Direção Regional da Economia do Alentejo, para exploração de 

granito ornamental, para uma área total de 4,8ha (conforme licença apresentada no Anexo1). 
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No seguimento de um pedido de adaptação ao abrigo do art.º 5º do Decreto-lei n.º 340/2007, de 12 

de Outubro, em Agosto de 2010, o grupo de trabalho definido nos termos do supra citado artigo 

decidiu que a adaptação seria favorável condicionada à obtenção de uma Declaração de Impacte 

Ambiental, tendo sido atribuído um titulo provisório de exploração para uma área de 20ha (ver ofício 

em Anexo2 – Volume II).  

Deste modo, foi então iniciado um processo de AIA para a ampliação da área da pedreira licenciada, 

para um total de 20,0ha. O objetivo da empresa era ampliar a área total da pedreira e abranger a 

extração de granito industrial, para dar resposta às necessidades do mercado ibérico, naquela altura. 

Com o procedimento de AIA, em maio de 2011, foi entregue um Estudo de Impacte Ambiental junto 

da CCDR, Alentejo de acordo com a legislação então vigente: alínea a) do ponto 2 (Indústria 

extrativa) do Anexo II do Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, correspondente a: “Pedreiras, 

minas com área igual ou superior a 5 ha ou mais de 150 000 t/ano ou se, em conjunto com as outras 

unidades similares, num raio de 1 km, ultrapassarem os valores referidos.”.  

Para este EIA foi emitida uma Declaração de Desconformidade em outubro de 2012, tendo sido 

encerrado o respetivo processo de AIA (ver ofício em Anexo3 – Volume II). 

Posteriormente, e no sentido de regularizar a situação das áreas intervencionadas (fora do 

licenciamento inicial), a GRANITAL, S.A. entregou junto da DGEG, os elementos necessários à 

regularização ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro (Regime Extraordinário da 

Regularização de Atividades Económicas – RERAE), em novembro de 2018 e maio de 2019, para uma 

área total de 19,56ha. A 28 de Agosto de 2020, a DGEG emitiu o recibo comprovativo do pedido de 

regularização da pedreira “Herdade da Bardeira”, o qual constitui título legítimo para a exploração 

provisória da referida pedreira, até deliberação final sobre o pedido de regularização apresentado 

(ver ofício em Anexo4 – Volume II). 

No seguimento, em novembro de 2020 foi obtido um parecer favorável à regularização da área da 

pedreira “Herdade da Bardeira”, condicionado ao cumprimento das condições constantes no ofício 

emitido pela DGEG (ver ofício em Anexo5 – Volume II), nomeadamente: 

1) o cumprimento das zonas de defesa regulamentarmente aplicáveis; 

2)  sujeição do projeto a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 

11 de dezembro, uma vez que se pretende a ampliação da pedreira licenciada, resultando a 

área final da pedreira superior a 15ha. 
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3) Recuperação de toda a área intervencionada fora da área sujeita a AIA (de 19,36ha). 

 

Como tal, e de forma a dar cumprimento à legislação vigente e à decisão do RERAE, a empresa 

proponente deu início ao processo de AIA e à apresentação do presente EIA e restantes documentos 

necessários para a boa instrução do procedimento. 

Procedeu-se igualmente à recuperação das áreas intervencionadas fora do limite ao qual se refere o 

presente EIA. 

 

 

2.7. Metodologia do projeto 

Como já mencionado, o presente EIA foi realizado considerando o disposto no Decreto-Lei n.º 151-

B/2013 de 31/10, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março e 

pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto (Anexo V, que regulamenta o conteúdo mínimo para 

a estrutura do EIA) e na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

Na elaboração do EIA foi adotada uma abordagem pragmática na avaliação dos diversos descritores 

considerados, dando-se ênfase aos aspetos mais relevantes e sensíveis, bem como aos espaços a 

serem eventualmente mais afetados pelas ações do projeto. 

Assim, para a estrutura do EIA da pedreira “Herdade da Bardeira”, consideraram-se as seguintes 

etapas principais: 

→A descrição geral do projeto: Foram analisados todos os elementos do projeto, de acordo com o 

Plano de Pedreira elaborado; 

→ A caracterização da situação de referência: com o objetivo de estabelecer um quadro de 

referência das condições atuais do ambiente da região a ser interferida pelo projeto em apreço, 

antes da sua implementação. Esta orientação geral levou à caracterização dos principais descritores 

biofísicos, culturais e socioeconómicos da área onde se insere o projeto e na respetiva envolvente, 

considerando um raio aproximado de 2km; 

→ A projeção da evolução futura: com o licenciamento e exploração da pedreira em apreço;  

→A identificação e avaliação de impactes ambientais: resultantes da execução do projeto. Esta 

análise apoiou-se nas informações constantes do projeto, particularmente no que se refere às ações 
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potencialmente geradoras de impactes importantes durante a Fase de Execução, e nas informações 

sobre o ambiente da área a ser interferida pelo projeto, especialmente no que respeita a locais 

sensíveis e a aspetos ambientais críticos.  

→ A proposta de medidas mitigadoras e potenciadoras: preconizadas respetivamente para os 

impactes negativos e positivos que o projeto induz no meio envolvente. Estas medidas incidiram 

sobre os impactes de identificados.  

→ A formulação de medidas de monitorização: com o objetivo de acompanhar as variações de 

determinados parâmetros aferidores da qualidade do ambiente e, desta forma, avaliar as alterações 

que efetivamente são causadas pela exploração da pedreira “Herdade da Bardeira”. 

Simultaneamente, pretendem minimizar os impactes negativos e traçar novas medidas de atuação 

para uma correta gestão ambiental da pedreira. 

 

O EIA é composto pelos seguintes volumes: 

→ Relatório Síntese (Volume I): onde é efetuada uma análise pormenorizada de todas as matérias 

contempladas pelo estudo; 

→ Anexo Técnico (Volume II): onde se apresenta documentação diversa com intuito de melhor 

fundamentar o presente estudo; 

→ Resumo Não Técnico (Volume III): para uma divulgação alargada das informações veiculadas no 

Relatório Síntese. Contém os dados essenciais do EIA numa linguagem mais simplificada e acessível 

ao público em geral; 

→ Alternativas do projeto (Volume IV): descrição de alternativas ao projeto, se existentes. 

→ Plano de Pedreira (Volume V): descrição pormenorizada do projeto de execução da pedreira, 

em todas as fases preconizadas. É composto pelo Plano de Lavra (PL) e pelo Plano Ambiental e de 

recuperação Paisagística (PARP). 

→ Índice do projeto (Volume VI): listagem de todos os documentos que compõem o projeto de 

AIA, para o separador correspondente, na plataforma do Licenciamento Único Ambiental. 

 

Seguidamente apresenta-se um esquema, geral, sobre a metodologia adotada na elaboração deste 

Estudo de Impacte Ambiental. 
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Figura 2.7.1 – Esquema sobre a metodologia do Estudo de Impacte Ambiental. 
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2.8. Ficha técnica do projeto 

Identificação 

Designação: Pedreira “Herdade da Bardeira” 

Nº de Licenciamento 5063 

Área Licenciada 4,8 ha 

Substância extraída: Granito com fins ornamentais 

Localização: Freguesia de Vimieiro, Concelho de Arraiolos 

Explorador: Granital – Granitos de Portugal, S.A. 

Proprietário do Terreno: Silver White - Granitos de Vimieiro, S.A. 

Entidade Licenciadora: DGEG 

Classificação 

a) Área Licenciada 4,8ha 

b) Área total do presente licenciamento 19,36 ha (193 643 m2) 

c) Profundidade de escavações (max. prevista): 
28 m profundidade prevista para este projeto 
(apesar da viabilidade do projeto para 90m) 

d) Produção/Volume Total  
9600 m3/ ano produção com fins comerciais 
(12000 m3/ ano totais) 

3) Número de Trabalhadores previstos: 5 

Classe (de acordo com o 
Artigo 10º A do Decreto 

Lei nº 340/2007 de 12 de 
Outubro) 

Classe 2 

Situação Atual 

Volume já explorado (estimado): 550.000 m3 

Área de escavação: 36313 m2 

Área total intervencionada: 100642,95 

Área não intervencionada: 
93000 m2 (face à área atualmente sujeita a 
licenciamento) 

Área Recuperada: 0 

Situação prevista 

Tempo de vida útil 60 

Volume a explorar para os 60 anos 720000 m3 

Área de escavação máxima para os 60 anos 48827,73 m2 

Área total intervencionada: 92814 m2 

Área não intervencionada: 100829 m2 

Enquadramento 

Localização em Área Sensível Não 

Declaração de Impacte Ambiental Não 

Enquadramento com as figuras de ordenamento 

PDM de Arraiolos: 

- Espaço agro-silvo-pastoril, 

- Espaço Industrial: Indústria Extrativa 
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

3.1. Objetivos e necessidade do projeto 

O proponente centra a sua atividade na exploração e comercialização de granito com fins 

ornamentais, para abastecer a indústria de construção civil e obras públicas. O mercado de trabalho 

centra-se em clientes nacionais e internacionais. Numa altura de crise pandémica que se reflete em 

grandes dificuldades financeiras na grande maioria das empresas ligadas à construção civil, todos os 

projetos são fundamentais para a continuidade do setor, que tantos postos de trabalho emprega. 

A continuidade da atividade da Pedreira “Herdade da Bardeira” é, antes de mais, justificado pela 

crescente procura do mercado deste tipo de granito com fins ornamentais, para a construção civil. 

Com este projeto pretende-se atingir os seguintes objetivos: 

 Proceder à regularização da área da pedreira de acordo com a legislação em vigor; 

 Potenciar o tempo de vida útil da pedreira, permitindo a dinamização do proponente, bem 

como potencializar a socioeconomia local; 

 Compatibilizar todo o processo da pedreira com a legislação e os instrumentos de gestão 

territorial vigentes; 

 Otimizar fatores cruciais, como a estabilidade e a segurança da exploração; 

 Otimizar as reservas exploráveis existentes na jazida mineral; 

 Compatibilizar a valorização do recurso geológico com as questões ambientais e biofísicas. 

 

Atualmente, a área encontra-se intervencionada, uma vez que a pedreira tem estado sempre em 

atividade ao longo dos últimos anos, em alguns períodos a um ritmo mais baixo do que o esperado 

(dada a crise que se tem vindo a verificar nos mercados nacionais e internacionais ligados à 

construção civil e obras públicas).  
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3.2. Importância do projeto no mercado 

Em termos gerais, o granito com fins ornamentais destina-se fundamentalmente ao setor da 

construção civil e obras públicas, atividade essa que, por sua vez, tem um impacte muito significativo 

noutros ramos económicos a jusante, sendo um setor fundamental para a dinamização e 

desenvolvimento da economia de um país. 

Segundo dados constantes no Portal da República Portuguesa, registou-se um crescimento da 

economia portuguesa. Não obstante, a situação global causada pela Pandemia do novo coronavírus 

Covid 19 originou um inevitável abrandamento económico mundial, que afetou diversos setores 

No que se refere ao setor da Pedra Natural, segundo dados da DGEG, em Portugal registou-se uma 

variação negativa de 10% no período 2018-2019 na produção nacional de Mármores e Calcários, 

muito fruto do decréscimo do investimento na construção civil na década passada.  

O proponente acredita que, logo que esta crise atual causada pela Pandemia seja ultrapassada, o 

setor da extração e da transformação da Pedra Natural irá ocupar rapidamente o lugar que lhe 

pertence no mercado nacional e internacional, potenciando ainda mais a expansão da empresa que 

já tem uma posição muito importante no fornecimento de obras emblemáticas, tanto em Portugal 

como em vários outros países da Europa. 

Além do mais, a área da Pedreira “Herdade da Bardeira” integra-se numa zona com aptidão para a 

exploração mineral e a inclusão na classe “Indústria Extrativa” do PDM de Arraiolos demonstra a 

importância do recurso mineral e da necessidade do seu aproveitamento.  

Pelo atrás exposto, considera-se que o setor extrativo na freguesia do Vimieiro, concelho de 

Arraiolos, parece estar perfeitamente assegurado, sem incompatibilidades com a legislação vigente. 

 

 

3.3. Importância do projeto para a socioeconomia local 

O licenciamento para ampliação da área da Pedreira e regularização da atividade é essencial para a 

empresa proponente no sentido em que permite garantir a disponibilidade desta matéria-prima no 

mercado nacional e internacional, contribuindo para a sua dinamização e expansão no setor, fator 

muito importante nesta altura de recuperação dos mercados económicos, entretanto mais 

debilitados com a crise como consequência da pandemia do Covid-19. 
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A continuidade da atividade da pedreira “Herdade da Bardeira” também é muito importante para o 

concelho de Arraiolos, na medida em que potencia a socioeconomia local, com o escoamento e 

venda do produto final (granito com fins ornamentais) e com a manutenção dos postos de trabalho 

entretanto criados, numa zona do Alentejo interior em que escasseiam as oportunidades de 

emprego para os habitantes locais. Futuramente, caso o mercado da construção civil e obras públicas 

proporcione, o proponente necessitará evoluir para dar mais resposta às necessidades presentes, 

pelo que poderá ser equacionada a hipótese de criar mais emprego, dando preferência aos 

trabalhadores locais (como é atualmente a política da empresa), potenciando a possível fixação de 

residência no concelho de Arraiolos. Aqui é importante relembrar que, de um modo geral, o Alentejo 

sofre do fenómeno do despovoamento, em relação às grandes metrópoles, pelo que todos os 

projetos de investimento são importantes.  

A ampliação da área da pedreira “Herdade da Bardeira”, para regularização do limite atualmente 

licenciado, possibilitará também a continuidade da atividade do proponente no que se refere à 

comercialização de granito com fins ornamentais para a construção civil e obras públicas, não só no 

que se refere à matéria-prima “em bruto” (venda de blocos), como de obras feitas à medida 

(salientando aqui a empresa possuir fábricas no concelho de Elvas para a transformação do granito 

extraído nas suas pedreiras). Efetivamente, a regularização da pedreira “Herdade da Bardeira” de 

acordo com os diplomas legais vigentes para extração das reservas de material explorável permitirá 

ao proponente fazer face às solicitações que detém e assegurar a sua afirmação e expansão no 

mercado, garantido o fornecimento de matéria-prima às indústrias de construção civil e obras 

públicas que operam tanto em Portugal como em outros mercados da Europa. 

Refira-se ainda que a atividade da pedreira “Herdade da Bardeira” traz também mais 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 existência e permanência de indústrias 

no concelho de Arraiolos, possibilitando assim a sua dinamização económica. 

Por fim, é crucial referir que o concelho de Arraiolos está numa boa localização estratégica no 

contexto regional para o escoamento do produto final por todo o país, com excelentes estradas e 

autoestradas que permitem a circulação pelo país, mas também para fora das fronteiras nacionais, 

dada a proximidade à Estrada Nacional EN4 e à Autoestrada A6.  
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3.4. Alternativas de localização 

As jazidas minerais não são móveis, estando as empresas exploradoras condicionadas à presença do 

recurso geológico naquele determinado local, o que não permite desde logo o estudo de alternativas 

ao local de extração. 

Assim, e considerando a natureza da indústria extrativa, as alternativas a qualquer projeto desta 

índole são sempre condicionadas pela disponibilidade espacial, quantidade e qualidade do recurso 

natural num determinado local, pelo que efetivamente é impossível a deslocação de uma pedreira 

para um outro local até supostamente mais vantajoso em termos ambientais, sociais ou culturais.  

Neste contexto, refere-se que a pedreira “Herdade da Bardeira” está instalada num dos maciços de 

natureza granítica do complexo granítico de Évora, que aflora entre as povoações de Vimieiro, S. 

Gregório, Santana, Sabugueiro, Lavre, Brotas e Pavia, numa mancha que se desenvolve 

essencialmente em direção próxima de E-W e com cerca de 40 por 15 km. Trata-se de um maciço 

granítico de idade tardihercínica a postectónico (300 a 280 milhões de anos) de cor cinzenta clara, 

com duas micas, mas com biotite predominando sobre a moscovite e, por vezes, com alguns 

megacristais de feldspato dispersos numa matriz de granulado médio a grosseiro. Na parte mais 

ocidental do maciço são mais frequentes algumas intrusões de rochas filonianas principalmente e 

natureza pegmatítica e quartzosa. 

O complexo granítico de Évora aflora na direção NW-SE e é constituído por vários maciços de rochas 

magmáticas encaixadas em formações predominantemente xistentas do Précâmbrico e do 

Paleozóico. Aqueles maciços eruptivos, granitos, granogranitos, tonalitos, granitos e gabros estão 

cobertos em alguns locais por sedimentos do Terciário e do Quaternário. 

Fazem parte deste complexo, além do granito porfiróide de grão médio a grosseiro “Granito do 

Vimieiro”, os quartzogranitos, de grão médio a grosseiro, com foliação evidente e encraves xistentos 

e anfiboliticos, por vezes abundantes, que afloram largamente para sul da povoação de Vimieiro até 

ao limite Sul da Carta geológica N.º 36-A. 

O contexto geológico do local da pedreira “Herdade da Bardeira” dita a localização da área de 

exploração face aos materiais a extrair, não havendo, pelas razões anteriormente apontadas, 

alternativas à localização do projeto, uma vez que a jazida não se pode deslocar para outro local que 

por alguma razão, fosse mais vantajoso. 
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Às restrições de ordem natural (geológica) acrescem ainda as decorrentes dos Planos de 

Ordenamento de território vigentes. Neste contexto, o território onde se insere a pedreira 

contempla áreas delimitadas para a indústria extrativa, conforme indicado no PDM de Arraiolos ( 

“Espaço Industrial – Indústria extrativa”).  

Desta forma, dada a ocorrência de matéria-prima que permite a continuidade da exploração da 

Pedreira (tal como a proximidade a duas pedreiras similares, uma delas localizada no raio de 1km da 

Pedreira “Herdade da Bardeira”, que comprovam a existência, a viabilidade e a importância da 

extração de granito na zona da Bardeira), e não existindo incompatibilidades com o uso do solo e 

ordenamento do território (estando inclusive a área classificada para a atividade extrativa, segundo o 

PDM de Arraiolos), a ampliação da área da Pedreira “Herdade da Bardeira” afigura-se como uma 

opção viável, se cumpridos os deveres económicos, ambientais e de segurança, de acordo com a 

legislação em vigor para o sector da Pedra Natural. 

Neste contexto, não serão apresentadas alternativas de localização, para a pedreira “Herdade da 

Bardeira”, no presente EIA.  

 

 

3.5. Conformidade do projeto com os instrumentos de planeamento 

territorial 

O instrumento de gestão territorial em vigor no concelho é o Plano Diretor Municipal (PDM) de 

Arraiolos. Assim, após consulta do PDM de Arraiolos, nomeadamente da Planta Atualizada de 

Condicionantes do Concelho de Arraiolos (ver no Volume II – Peças desenhadas), pode-se verificar 

que parte da área do projeto está incluída no PDM como “Espaço Industrial - Área Extrativa” (o que 

leva a crer que há um erro de georreferenciação da Tipologia “Espaço Industrial”, uma vez que esta 

classe só abrange parte da pedreira já existente).  

Ao nível do Ordenamento, parte da área da pedreira está classificada como “Espaço Agro-silvo-

pastoril” (e conforme ata emitida pela DGEG em Julho de 2010, a qual segue em Anexo6). 

 

▪ Planta de Ordenamento:  

- Espaço agro-silvo-pastoril, 
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- Espaço Industrial: Indústria Extrativa 

 

 

 
Figura 3.5.1 – Excerto da Planta de Ordenamento do PDM de Arraiolos para o local da Pedreira n.º 5063 

“Herdade da Bardeira” (área definida no âmbito do RERAE). 

 

 

▪ Planta de Condicionantes: 

- Sem condicionantes  
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- Espaço Industrial – Indústria Extrativa. 

 

Deste modo, no que se refere ao ordenamento definido pelo PDM de Arraiolos, a localização da 

Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” não regista atualmente qualquer tipo de incompatibilidade 

relativamente ao ordenamento do território, desde que sejam cumpridas todas as salvaguardas do 

projeto, esta não estará em inconformidade relativamente ao ordenamento do território. 

 

 

 

3.6. Áreas sensíveis 

No que se refere a este subcapítulo pretende-se enquadrar o projeto em eventuais 

servidões/restrições de utilidade pública, como por exemplo, REN, RAN, Áreas protegidas, Rede 

Natura, Património Classificado. 

De acordo com o art.º 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, “Áreas sensíveis” são: 

i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho; 

ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 

classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Diretivas 

n.os 79/409/CEE e 92/43/CEE. 

iii) Áreas de proteção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público definidas 

nos termos da Lei n.º 13/85, de 6 de Julho. 

 

Em termos de condicionantes do projeto, constata-se que não existe qualquer interferência com 

áreas classificadas como sensíveis, nomeadamente Rede Natura 2000 (Zona de Proteção Especial ou 

Sítio de Interesse Comunitário), Biótopo Corine, Sítio Ramsar ou Parque Natural.  

As áreas classificadas mais “próximas” da Pedreira “Herdade da Bardeira” são as seguintes: 
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Biótopos Corine 

6km Biótopo Corine “Serra da Laranjeira” 

6,3km Biótopo Corine “Mendo Marques” 

13km Biótopo Corine “Herdade da Mata” 

Sítio de Importância Comunitária  16km SIC “Cabeção” 

Zona de Proteção Especial  
34km ZPE “Veiros” 

39km ZPE “Monforte” 

Áreas Protegidas 50km Paisagem Protegida Regional Açude do Monte da Barca 

 

 
Figura 3.6.1 – Localização da área de estudo face à área classificada mais próxima (Biótopo Corine – Serra da 

Laranjeira). 
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3.7. Alternativa zero – evolução do ambiente na ausência da execução 

do projeto 

O objetivo principal deste capítulo é fazer uma análise tendencial da situação atual da área em 

estudo, perspetivando a evolução futura do projeto em sinergia com a envolvente, para que se possa 

decidir sobre a regularização da área não licenciada para continuidade da pedreira neste local. Trata-

se essencialmente de caracterizar sucintamente a chamada “alternativa zero”. 

Partindo do pressuposto da não execução do projeto, a consequência mais óbvia ocorrerá ao nível da 

socioeconomia, uma vez que nos descritores biofísicos não se perspetivam alterações muito 

significativas à situação de referência, pois a área em estudo está intervencionada e bastante 

próxima de outras áreas extrativas similares e em funcionamento (uma delas localizada no raio de 

1km). A ampliação para regularização da área da pedreira “Herdade da Bardeira” irá permitir ao 

proponente manter a atividade de extração de granito numa zona já intervencionada, permitindo a 

continuidade dos postos de trabalho criados, bem como aumentar o seu negócio e 

consequentemente a sua atividade económica, dando resposta às inúmeras solicitações de obras de 

construção civil que neste momento estão em curso e que permitem posicionar a Granital, S.A no 

mercado nacional e internacional.  

Em termos biofísicos não se verificarão grandes alterações, uma vez que a área da pedreira já se 

encontra totalmente intervencionada. Não obstante, o licenciamento da ampliação da pedreira irá 

permitir a execução de medidas de mitigação bem como a implementação do PARP, possibilitando a 

requalificação ambiental e paisagística do espaço, de acordo com a legislação vigente.  

A “alternativa zero”, correspondendo à não execução do projeto, irá inviabilizar a continuidade da 

exploração de um recurso endógeno existente na área, bem como a dinamização da socioeconomia 

local e regional. Para além da socioeconomia local vir a ser fracamente potenciada no futuro, poderá 

sofrer impactes significativos ao nível deste suporte industrial, uma vez que as influências negativas a 

jusante da extração – diretas ao nível da construção civil e obras públicas, e indiretas nas atividades 

relacionadas, como a restauração, a hotelaria e outros serviços que possam sustentar as relações de 

mercado – irão fazer-se sentir. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1. Enquadramento geográfico 

A área da pedreira “Herdade da Bardeira” localiza-se na freguesia de Vimieiro, concelho de Arraiolos, 

distrito de Évora, concretamente ao km93 da EN251, que liga Pavia ao Vimieiro 

A Empresa SILVER WHITE, S.A. é proprietária do terreno, tendo arrendado uma parcela à GRANITAL 

S.A. para a constituição da exploração, que consiste na pedreira propriamente dita, aterro, 

instalações de apoio, parque de blocos e acessos. 

Na figura seguinte pode ser observada a localização da pedreira na carta militar nº 424. 

 

Figura 4.1.1. Extrato da Carta Militar n.º 424 com a localização da Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

 

O acesso à exploração é efetuado pela EN4 e posteriormente pela EN251 (Vimieiro-Pavia), numa 

extensão de 3,5Km, encontrando-se a pedreira à direita da EN251 (Figura 4.1.1). A pedreira dista 

cerca de 5 km da EN4, que liga Espanha a Lisboa. Refira-se também que a A6 tem o seu nó mais 

próximo em Estremoz (aproximadamente 20 km das instalações).  

Os acessos existentes (EN 251, EN4, A6, entre outras) conferem a esta unidade extrativa uma 

situação privilegiada no que diz respeito aos acessos à exploração e expedição da produção para as 

principais cidade do país, e de Espanha. 
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Figura 4.1.2. Vias de comunicação e acessos à pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” (Fonte: 

http://www.viamichelin.com). 

 

 
Figura 4.1.3. Principais vias de comunicação e acessos à pedreira “Herdade da Bardeira”. 

 

 

Pedreira “Herdade da Bardeira” 

N 

Área de estudo 

http://www.viamichelin.com/
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4.2. Antecedentes do projeto e situação atual 

A área alvo do presente projeto, com um total de 19,36ha, é ocupada pela atividade extrativa, 

encontrando-se intervencionada na quase totalidade, conforme se pode observar na figura seguinte. 

 

 

Figura 4.2.1. Pedreira “Herdade da Bardeira” – situação atual. 

 

Pretende-se através deste processo de ampliação regularizar a situação atual da pedreira, no que se 

refere às áreas intervencionadas fora do licenciamento inicial, de acordo com a legislação vigente, e 

simultaneamente potenciar o valor económico da área através da continuidade da exploração de 

granito com fins ornamentais na Pedreira “Herdade da Bardeira”, que é o principal pilar de 

subsistência da GRANITAL, S.A (sendo o granito extraído encaminhado para as fábricas da empresa, 

localizadas em Elvas). 

 

A pedreira tem sido explorada pela empresa Granital, S.A, estando atualmente com uma área 

intervencionada para exploração de granito na ordem dos 36.313 m2, dividida por duas cavidades 

separadas. A zona A tem uma área de 18.655 m2 (atualmente em exploração), tendo a zona B 17.658 

m2 (atualmente inundada com água). 
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No sentido de regularizar a situação das áreas intervencionadas, a GRANITAL, S.A. entregou junto da 

DGEG, os elementos necessários à regularização ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de 

novembro (Regime Extraordinário da Regularização de Atividades Económicas – RERAE), em 

novembro de 2018 e maio de 2019. No seguimento, foi obtido um parecer favorável à regularização 

da área da pedreira, condicionado ao cumprimento das condições constantes no ofício emitido pela 

DGEG em novembro de 2020, nomeadamente: 

1) o cumprimento das zonas de defesa regulamentarmente aplicáveis; 

2)  sujeição do projeto a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 

11 de dezembro, uma vez que se pretende a ampliação da pedreira licenciada, resultando a 

área final da pedreira superior a 15ha. 

3) Recuperação de toda a área intervencionada fora da área sujeita a AIA (de 19,36ha). 

 

Como tal, e de forma a dar cumprimento à legislação vigente e à decisão do RERAE, a empresa 

proponente deu início ao processo de AIA e à apresentação do presente Plano de Pedreira para o 

respetivo licenciamento. 

As áreas intervencionadas correspondem a um volume já explorado calculado em de cerca de 

550.000 m3. 

A profundidade máxima atual da pedreira é da ordem dos 23,5 m, correspondente à diferença entre 

a conta máxima dos 215 m e a cota mínima de 191,5 m (na zona B), correspondente a 3 pisos de 

exploração. 

Nos últimos anos, a zona B não tem sido alvo de exploração pelo que se encontra inundada, 

conforme consta na Figura 2.1. 

A escombreira atualmente existente ocupa uma área de 25.374m2 na base. 

A zona destinada ao parque de blocos será reorganizada noutro local, otimizando os acessos. 

Igualmente, a atual zona de produção será desmantelada e será instalado um novo telheiro, com 

melhores condições, o qual será relocalizado no sentido de otimizar os caminhos e as áreas 

funcionais. 

As instalações sociais, nomeadamente, vestiários e sanitários, a utilizar pelos operários da pedreira 

localizam-se num contentor junto ao escritório (também ele instalado num contentor). 
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No levantamento topográfico (figura seguinte) pode observar-se a situação atual da pedreira, 

nomeadamente, as duas zonas (A e B) assim como todas as áreas funcionais definidas na pedreira. 

 

 

Figura 4.2.2 – Levantamento topográfico, com a situação atual.  

 

 

 

4.3. Situação futura do projeto 

Pretende-se dar continuidade à exploração de granito com fins ornamentais, nos mesmos moldes da 

situação atual, maximizando as áreas funcionais e a exploração de granito, como forma de maior 

rentabilidade do local.  

Conforme foi referido anteriormente, a pedreira tem duas áreas de exploração separadas por um 

caminho interno, as quais foram denominadas por Zona A e Zona B. 

Zona A 

Zona B 
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A zona de exploração B não tem sido alvo de exploração nos últimos anos, pelo que atualmente 

encontra-se com água. O Plano de Lavra prevê o reinício da exploração nesta zona porque existem 

reservas de granito com qualidade. Assim, a exploração na zona B será retomada com a eliminação 

do acesso interno, que possibilitará o alargamento da área de corta, através da união das duas 

cavidades existentes. Será assim possível a exploração de uma pedreira ampla que trará mais 

benefícios quer na exploração propriamente dita, quer nas condições de segurança. 

O aterro que serve a pedreira será alvo de uma modelação e suavização, de forma a eliminar uma 

pequena área da escombreira que se encontra junto ao limite Norte e fora da área sujeita a 

licenciamento, pelo que se prevê no primeiro triénio a limpeza e regularização topográfica desta área 

(de acordo com as orientações do PARP). 

Além do mais, serão ainda recuperadas pequenas áreas que se encontram fora do licenciamento, e 

de acordo com as orientações da entidade licenciadora, no âmbito do processo de licenciamento em 

curso (ao abrigo do Regulamento Extraordinário de Regularização das Atividades Económicas) . 

Como já referido, a zona de produção de cubos, bem como o parque de blocos serão reorganizados 

em local de mais fácil acesso. 

Na tabela seguinte sintetizam-se as áreas funcionais projetadas para a pedreira “Herdade da 

Bardeira”. 

 
Tabela 4.3.1. Área das diversas zonas para o licenciamento da Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

Pedreira “Herdade da Bardeira” 

Áreas funcionais 

Situação atual 

Áreas – m2 

Situação prevista 

Áreas – m2 

Área total de licenciamento  48 000,00 193 643,00 

Área escavação 

36 313,00 

48 827,75 Zona A - 18655 

Zona B - 17658 

Escombreira 25 374,00 23 096,80 

Zonas de defesa 17 138,00 21 337,00 

Parque de blocos 2 800,00 2 606,00 

Pargas 0,00 873,80 

Instalações Sociais 135,48 135,48 

Cubos 286,65 270,00 

Báscula 77,60 77,60 

Depósito gasóleo 31,17 31,17 

Caminhos 17 277,00 16 852,40 
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Áreas não intervencionadas 111 348,10 100 829,00 

As zonas de defesa aplicáveis são as que se encontram regulamentadas no Anexo II do Decreto-Lei 

n.º 270/2001 de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de 

Outubro, nomeadamente: 

• Prédios rústicos, urbanos ou mistos vizinhos, murados ou não: 10m 

• Estradas nacionais: 50m 

• Cursos de água não navegáveis e de regime não permanente: 10m 

 

Na figura seguinte, bem como nas plantas em anexo, podem ser observados os limites das zonas de 

defesa aplicáveis. 

 

 

Figura 4.3.1 - Zonas de defesa aplicáveis à área da Pedreira “Herdade da Bardeira” (vista da situação atual). 
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4.4. Projeto de Exploração  

O desenho da exploração é fundamental no desenvolvimento e execução do Plano de Lavra (no 

âmbito do Plano de Pedreira) e na rentabilização da exploração, tendo como pressupostos diferentes 

condicionantes, nomeadamente: 

• Legais – aplicação da legislação vigente e tendo em conta as boas regras de execução da 

exploração (art.º 44 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); 

• Morfológicos – relacionados com a morfologia do terreno; 

• Geológicos e geotécnicos – considerando o tipo de maciço a explorar e características 

geotécnicas do maciço e dos materiais a explorar; 

• Segurança – preservando a segurança de pessoas e equipamentos; 

• Ambientais – com vista à minimização de impactes ambientais; 

• Económicos – relacionados com rentabilização da exploração. 

 

Observando todas as condicionantes que regem o desenho de uma exploração e atendendo às 

características, muito planas, do terreno onde se insere a pedreira “Herdade da Bardeira”, assim 

como às características do depósito mineral, a exploração será efetuada a céu aberto em fosso. 

Os acessos internos são dinâmicos ao longo da vida útil da exploração de forma a maximizar a 

rentabilidade da mesma, a produtividade dos equipamentos e a segurança dos trabalhadores.  

 

 

4.4.1. Altura e largura de degraus 

O método de desmonte utilizado nesta pedreira processa-se por degraus direitos com uma altura 

média de 8 metros garantindo entre si uma distância mínima de 5metros de forma a obter um talude 

muito mais estável ( 55º), muito importante na fase de recuperação final da pedreira, como se 

explica posteriormente no PARP.  

Esta situação aplica-se aos pisos onde o material já foi todo retirado, pois onde se está ainda a 

laborar, a distância entre pisos deve ser a mínima segura para a execução de todas as manobras 
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inerentes a este tipo de trabalho, nomeadamente no que diz respeito às operações de carga e 

transporte. 

De futuro, será dado o devido cumprimento ao art.º 126 do Decreto-lei n.º 162/90, de 22 de Maio, 

com pisos de 9-10m, e uma largura de 3m, nos patamares. 

 

 

4.4.2. Cálculo de reservas 

Tendo em conta a tipologia do depósito mineral e o conhecimento geológico local, o cálculo de 

reservas foi feito pelo método dos prismas regulares, que consiste em dividir o depósito em prismas 

regulares, sendo que cada prisma corresponde a um piso de exploração. O volume de reservas por 

cada piso de exploração obtém-se através da multiplicação da área do prisma correspondente à área 

do piso de exploração pela sua altura. 

As reservas totais calculadas obtêm-se através da soma dos volumes obtidos para cada piso de 

exploração projetado. 

No caso da área em estudo, as reservas foram calculadas com base nos seguintes pressupostos. 

 

Tabela 4.4.1. Pressupostos para cálculo de reservas a explorar na Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

Nº de pisos previstos 4 

Altura dos pisos 
8m (pisos 1 a 3) 

4m (piso 4) 

Maior cota original da área de escavação 214 

Menor cota prevista na área de escavação 186 

Profundidade máxima prevista da escavação 
(diferença entre a maior cota e menor cota prevista) 

28m 

Área de exploração max. prevista 48827,73 m2 

 

 

Para a definição do rendimento da pedreira foram considerados os seguintes pontos: 



   Avaliação de Impacte Ambiental 

    Volume I – Relatório Síntese 

 Ampliação da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” 

35 
GRANITAL – GRANITOS DE PORTUGAL, S.A. 

HERDADE DO CHACIM | E.N. 243, KM 188 | 7350 - 481 ELVAS  

✓ Geologia local 

✓ Dados estatísticos (blocometrias) 

✓ Estudo da fracturação do maciço 

✓ Dados recolhidos no desmonte 

✓ 3 Campanhas de sondagens efetuadas nesta pedreira em 3 fases diferentes de desmonte 

✓ Estudos elaborados no ano 2000 pelo IGM-Porto 

✓ Métodos geoestatísticos aplicados aos dados obtidos no desmonte 

✓ Informação empírica adquirida pela empresa no desmonte deste tipo de maciços  

✓ Procura no mercado nos últimos anos granito extraído na pedreira  

✓ Expansão da empresa com duas fábricas de transformação do granito extraído nas pedreiras 

da Granital, S.A. 

✓ Aproveitamento do granito extraído na Pedreira “Herdade da Bardeira” como primeira 

qualidade, segunda qualidade, terceira qualidade e produção de cubos. 

 

Como tal, considera-se um rendimento para a Pedreira “Herdade da Bardeira” na ordem dos 80%. 

Os volumes calculados para as reservas exploráveis e comerciais servirão de pressuposto para a 

estimativa da vida útil do projeto e ainda para o cálculo dos volumes de restos de rocha sem valor 

ornamental resultantes. E refletem o desenho da exploração prevista, apresentada nas plantas em 

anexo, nos diferentes períodos da exploração. 

Fez-se o cálculo para o intervalo entre os pisos 1 a 4 inclusive, até aos 28m de profundidade máxima 

proposta neste plano de pedreira (para 60 anos de exploração). A área estudada apresenta um valor 

de corta máximo de aproximadamente 48.828m2. 

Não obstante, a pedreira apresenta condições e características que permitam uma exploração até 

aos 90m de profundidade (apesar de não irem refletidos no cálculo das reservas deste projeto. 

Assim, com base nos pressupostos descritos, e aplicando o método dos prismas regulares, resultam 

os seguintes volumes de reservas exploráveis tal como as reservas comerciais estimadas. 
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Tabela 4.4.2. Cáculo de reservas a explorar na Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

Pisos de 

exploração 

Cota Max. 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m2) 

Reservas 

exploráveis 

Calculadas (m3) 

Reservas 

Comerciais 

estimadas (m3) 

Piso 1 214 8,00 48 827,73 193098,57 154 478,86 

Piso 2 206,00 8,00 46 262,80 171405,19 137 124,15 

Piso 3 198,00 8,00 43 756,11 249301,56 199 441,25 

Piso 4 190,00 4,00 41 307,66 108230,64 86 584,51 

 TOTAL  
28,00 

Volume total a 

explorar 
722 035,96 577 628,77 

  
Volume já explorado 

230 000,00 + 

315000 = 550.000 
-- 

 

Depois da análise do quadro seguinte podem observar-se os valores totais para cada piso e o 

somatório das reservas brutas e comerciais, para 60 anos de vida útil, verifica-se que a pedreira 

“Herdade da Bardeira” apresenta umas reservas brutas totais de 722036m3 para um rendimento 

total de cerca de 80%, o que significa umas reservas comerciais de 577629m3 . 

 

 

4.4.3. Produção e Tempo de Vida Útil da Exploração 

Considerando a área de corta total da pedreira será de 48827.73 m², a profundidade que a empresa 

pretende atingir para esta pedreira com este projeto que será de 36m (apesar da exploração da 

pedreira ser viável até aos 90m, com este método de extração e com os equipamentos existentes) e 

considerando o ritmo de extração de 9.600m3 comerciais/ano (total de volume explorável 

12.000m3/ano), pode prever-se uma vida útil da exploração de 60 anos aproximadamente. 

Estes são valores que poderão oscilar em função do mercado da construção civil e obras públicas 

onde o granito extraído pode ser comercializado. 
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4.4.4. Fases da Exploração 

Sendo conhecidas as reservas que permitem a continuidade da exploração no local, a lavra da 

pedreira pode dividir-se em três grandes fases: 

Fase de preparação/construção da exploração – engloba as ações de implementação de 

infraestruturas e preparação do terreno, são portanto os trabalhos preliminares. 

Fase de Exploração – engloba todas as atividades relacionadas com a exploração propriamente dita, 

desde o desmonte até ao armazenamento e transporte; 

Fase de Recuperação e Encerramento – engloba as todas as ações de encerramento e 

desmantelamento da exploração assim como a conclusão do PARP. 

O presente plano de lavra trata principalmente as duas primeiras fases, nomeadamente a fase 

preparação e a fase de exploração. Sendo que a última fase do projeto, a fase de encerramento é 

tratada de uma forma mais pormenorizada no PARP. 

O cronograma da lavra articulado com o PARP será desenvolvido para o horizonte temporal calculado 

(60 anos). 

As operações unitárias envolvidas em cada fase serão descritas nos pontos seguintes. 

 

 

4.4.5. Fase de implementação/construção do projeto 

Esta fase compreende a implementação de todas as infraestruturas necessárias ao apoio dos 

trabalhos bem como a preparação do terreno para a área de exploração a ampliar. No caso da 

Pedreira “Herdade da Bardeira”, como já se encontra em exploração, todas as infraestruturas estão 

já implementadas, pelo que os trabalhos de preparação se restringem aos seguintes: 

• Beneficiação de acessos, reparação e construção de vedações de segurança; 

• Decapagem e preparação do terreno na zona de ampliação; 

• Implementação da sinalização obrigatória, em falta, de acordo com o artigo 45º 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, assim com outra legislação aplicável. 
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4.4.6. Fase de exploração 

4.4.6.1. Método e faseamento do desmonte 

Nesta pedreira utilizam-se, se assim se pode dizer, dois tipos de desmonte: 

- Onde o maciço se encontra mais fraturado, utiliza-se o desmonte a fogo com os chamados 

tiros enraiados, que consistem em fazer um furo ao qual é incutido uma direção e que se ataca com 

pólvora. O desmonte a fogo é utilizado quer para a limpeza de material não vendável quer para a 

produção de blocos de grandes dimensões utilizando as descontinuidades existentes no próprio 

maciço. 

- Nas frentes onde o maciço é pouco fraturado conjugam-se cortes com cabo diamantado e 

perfurações paralelas. Assim, no caso específico desta pedreira, começa por fazer-se a abertura de 

um canal, que consiste em executar, (com martelo pneumático manual), dois furos verticais com 

diâmetro de 32mm que intercetam, a uma distância de 9,2m, outros dois com diâmetro de 100mm 

que são previamente efetuados horizontalmente no piso inferior recorrendo a uma perfuradora com 

um martelo de fundo furo. Através desses furos vão ser introduzidos cabos diamantados que vão 

permitir executar os cortes. Fazem-se também duas perfurações, uma de topo (vertical) recorrendo a 

uma perfuradora pneumática e uma de levante (horizontal) recorrendo a uma perfuradora 

hidráulica, em que o espaçamento é aproximadamente de 25 cm entre centros de furos e o 

comprimento depende da altura da bancada. O espaçamento entre os furos de  100mm depende 

da largura pretendida para o canal, sendo normalmente de 10m na frente do canal e de 9m no 

fundo do mesmo A distância entre os furos verticais ( 32mm) depende do ângulo de abertura do 

canal (Ver figura 4.4.1). 
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Figura 4.4.1 - Ilustração da abertura de um canal (fase 1) 

Findos os cortes e as perfurações esta últimas são carregadas com cordão detonante de 12 g/m e 

pólvora, de modo a executar um disparo em simultâneo para que se possa soltar a bancada (Figura 

4.4.2). 

 

Figura 4.4.2 - Ilustração da abertura de um canal (fase 2). 

 

Depois de a massa estar liberta do maciço, o passo seguinte consiste em executar perfurações 

verticais lineares (com espaçamento entre centros de furo de 20cm), que uma vez findas são 

disparadas com cordão detonante de 6 g/m, em que resulta uma talhada. Esta é por sua vez 

derrubada com auxílio de um tomba-blocos ou de uma escavadora de grandes dimensões (Figura 

4.4.3). 
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Figura 4.4.3. Ilustração da abertura de um canal (fase 3). 

 

Esta utilização de cordão diferente está relacionada com a sua energia de explosão, assim para 

massas maiores utiliza-se cordão mais potente e vice-versa. A utilização de pólvora tem a função de 

“empurrar” para que se possa introduzir no espaço aberto um mecanismo que permita derrubar a 

talhada. 

Quando a bancada resultante do canal está transformada em blocos e o canal limpo, procede-se ao 

desmonte de talhadas perpendiculares ao canal em que se fazem dois cortes com fio diamantado, 

um vertical e outro de levante (horizontal) – Figura 4.4.4. No topo da talhada, que não é objeto de 

cortes com cabo diamantado, é efetuada uma perfuração vertical que é posteriormente disparada 

com cordão detonante e pólvora de modo a que esta se afaste do maciço. O procedimento seguinte 

(derrubar a talhada) é em tudo igual ao processo de abertura do canal. 
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Figura 4.4.4. Preparação de uma talhada com recurso a corte com cabo diamantado. 

 

Os explosivos utilizados no desmonte são os mais adequados às características da exploração, tendo 

em conta que se trata de uma pedreira de rocha ornamental. Assim utilizam-se, de modo a minimizar 

os estragos na matéria-prima e a conseguir um melhor rendimento, os seguintes explosivos: 

• Cordão detonante 12g/m; 

• Cordão detonante 6g/m; 

• Pólvora grafitada; 

• Amonóleo (apenas e só para limpeza de material alterado/ e ou fraturado); 

• Detonadores pirotécnicos 

• Rastilho 

 

O carregamento dos furos será efetuado por pessoal especializado e credenciado para o efeito e vai 

ter em consideração a não projeção de material a grandes distâncias. 

O esquadrilhamento dos blocos é efetuado no fundo da pedreira por perfuradoras, pneumáticas ou 

hidráulicas, e consiste em fazer uma perfuração mais apertada que as anteriores (entre 10 a 15 cm 

do centro do furo ao centro do furo seguinte), de modo a que se possam inserir cunhas nos furos e 

obrigar a pedra a abrir, aproveitando para o efeito, o plano enfraquecido entretanto criado com a 

perfuração paralela apertada (o granito como qualquer rocha ou betão, resiste muito bem à 

compressão mas mal à tração) – Figura 4.4.5. 
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Figura 4.4.5. Esquadrinhamento de blocos 

 

 

 

 

4.4.6.2. Utilização de Explosivos – Diagrama de fogo 

Este tipo de extração não permite efetuar os cálculos para uma pega de fogo que possa ser a base 

para toda a exploração, uma vez que as quantidades de explosivo que são utilizadas nos disparos dos 

canais e talhadas, (cordão detonante e pólvora), são condicionadas pela largura e altura das 

bancadas. No entanto será apresentado o diagrama de fogo tipo utilizado na abertura de canais mais 

frequentes. 

Normalmente os canais efetuados nesta pedreira têm aproximadamente 9,20m de comprimento, 

10m de largura e 8m de altura. No quadro abaixo discriminam-se os processos de abertura e 

materiais utilizados: 

 

Tabela  4.4.3 – Diagrama de fogo. 
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PERFURAÇÃO VERTICAL  

Espaçamento entre centros de furo 25cm 

Altura da bancada 8,00m 

Comprimentos dos furos 7,80m 

 dos furos 32mm 

Explosivos utilizados Cordão detonante 12g/m; Pólvora 

Espaçamento entre furos carregados com pólvora 1,5m 

Atacamento 1m 

N.º de furos carregados com cordão de 12g/m 40 

N.º de furos carregados pólvora 4 

Carregamento de pólvora em cada furo  1kg 

N.º de metros de cordão 312m 

PERFURAÇÃO HORIZONTAL  

Espaçamento entre centros de furo 25cm 

Comprimentos dos furos 9,20m 

 dos furos 32mm 

Explosivos utilizados Cordão detonante 12g/m; Pólvora 

Espaçamento entre furos carregados com pólvora 1m 

Atacamento 1m 

N.º de furos carregados com cordão de 12g/m 40 

N.º de furos carregados pólvora 6 

Carregamento de pólvora em cada furo  1kg 

N.º de metros de cordão 368m 

 

- Carga específica de cordão detonante/m3 de rocha in situ  19,75 de pentraltite/m3  

- Carga específica de pólvora/m3 de rocha in situ  15,43g/m3 de rocha 

 

4.4.6.3. Operações Auxiliares 

Medidas de Combate à Formação de Poeiras 

Todas as perfuradoras estão equipadas com sistemas de limpeza de furo com água e/ou de captação 

de poeiras. 
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Figura 4.4.6. Perfuradora a furar com recurso a água. 

 

A aspersão de água nos caminhos, nomeadamente nos períodos secos, é utilizada para evitar o 

levantamento de poeiras provocadas pela circulação das máquinas e camiões. 

 

 Áreas de Armazenamento de Resíduos 

A empresa dispõe de uma bacia que é utilizada para retenção de óleos e onde são colocados bidões 

com óleo usado, novos e filtros de óleo e gasóleo usados. 

Os resíduos industriais são recolhidos por empresas certificadas para o efeito, e emitidas as 

respetivas E-Gar (Guias de Resíduos Eletrónicas), na plataforma do Siliamb (Agência Portuguesa do 

Ambiente). 

 

Áreas de retenção de águas  
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Na área da pedreira existem atualmente duas charcas, que são utilizadas como reservatório de água, 

para os meses secos, já que a exploração não dispõe de captações de água subterrânea e esta é 

indispensável, quer para os cortes com cabo diamantado como para a perfuração por via húmida. 

Esta retenção não interfere no curso natural das águas uma vez que funcionam em circuito fechado e 

não interrompe qualquer linha de água. 

 

Figura 4.4.7. Localização das charcas existentes na área da Pedreira. 
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Figura 4.4.8. Aspeto da charca localizada junto ao limite SE da área da pedreira. 

 

 

 

Abastecimento de água 

A água é essencial na atividade extrativa das rochas ornamentais, para o arrefecimento das 

ferramentas diamantadas utilizadas no desmonte da pedra e esquadrejamento de blocos. 

O fornecimento de água para a refrigeração do corte com fio diamantado, provem de um tanque, o 

qual é abastecido a partir da reutilização da água que se acumula no interior da corta, que é 

bombeada para um tanque móvel e por sua vez encaminhada, por gravidade por mangueiras 

flexíveis para os pontos onde será utilizada, nomeadamente nas referidas operações de corte. 

A água potável para abastecimento das instalações sociais e para consumo humano é proveniente do 

exterior. 
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Abastecimento de Energia Elétrica 

A eletricidade para funcionamento da exploração é adquirida à rede pública. 

O abastecimento de energia para o equipamento elétrico da pedreira, assim como das instalações de 

apoio, é efetuado, a partir de um Posto de Transformação (PT) instalado. Daqui derivará para um 

quadro de onde é distribuída através de extensões para os diversos pontos de consumo, sobretudo 

as máquinas de fio diamantado. 

 

Abastecimento de Ar Comprimido 

Existe um compressor elétrico do qual deriva o abastecimento de ar comprimido para a exploração. 

 

Abastecimento de Gasóleo 

O gasóleo para abastecimento dos vários equipamentos provém de um depósito de combustível, 

existente na área da pedreira, o qual é abastecido sempre que necessário. 

 

Proteção e sinalização 

A pedreira dispõe de uma rede que define e cerca toda a área de extração, e um completo sistema 

de sinalização (ver Planta de sinalização em Desenho 06 – Volume V). 

Uma vez que estes trabalhos são por natureza perigosos, os trabalhadores tem ao seu dispor todo 

um leque de acessórios de proteção individual: capacetes, luvas, óculos, botas com biqueira de aço e 

protetores auriculares. 

Com o aumento da profundidade e caso se justifique, o acesso ao fundo da pedreira far-se-á por 

escadas não verticais, colocadas de forma cruzada, sempre que as condições o permitam, com 

patamares intermédios munidos de guardas e corrimões. 

Na pedreira existe sempre uma caixa de primeiros socorros devidamente apetrechada para que 

possa ser prestada uma primeira intervenção em caso de acidente. 

A bordadura da pedreira está isenta de terras e outros detritos, com uma distância à vedação, de 

aproximadamente 2m. 

Todas as máquinas de movimentação de terras dispõem de extintores de espuma adequados. 
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Sistema de Esgotos 

A área de estudo não interfere com qualquer linha de água cartografada ou existente no local. No 

entanto, foi efetuada uma vala que circunda a pedreira de modo a evitar que as águas das chuvas 

escorram para dentro da cavidade (pedreira) e inviabilizem o processo extrativo, encaminhando-as 

para as zonas naturais de escorrência, evitando também a sua possível contaminação com sólidos em 

suspensão (material proveniente das rampas de acesso). 

A pedreira dispõe de um sistema de bombagem constituída por bombas de esgotos de grande 

potência, das marcas Grindex e Grundfos e de média potência marca, Alanol, assim como condutas 

em tubo de polietileno de 4” e 2,5” electrosoldados e que servem toda a área da pedreira. Este 

sistema possibilita a rejeição das águas da chuva e de utilização industrial (cortes com cabos 

diamantados e perfuração com limpeza do furo com água) 

Essas águas são bombeadas para uma charca que se encontra junto à pedreira, afim de que as 

partículas em suspensão, como é o caso das argilas, possam decantar, deixando a água mais límpida. 

Essa água é novamente reutilizada, em circuito fechado. 

A água utilizada na exploração não interfere, de nenhum modo, no abastecimento de água às 

populações nem em qualquer sistema de regadio. 

No Desenho 5 – Volume V apresenta-se a planta de circulação de águas em circuito fechado 

implantada à escala 1:1000. 

 

4.4.7. Fase de encerramento 

A fase de encerramento tem lugar no final da vida útil da exploração e envolve todas as operações de 

desmantelamento na unidade extrativa, nomeadamente a remoção de infraestruturas e 

equipamentos. 

Esta fase será descrita de forma detalhada no PARP. 

 

4.4.8. Recursos Humanos e equipamento previsto 

Nesta pedreira trabalham atualmente 5 funcionários que laboram das 8:00 às 17:00h com pausa para 

almoço das 12:00 às 13:00h, nomeadamente:  
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• 1 Encarregado; 

• 1 Manobradores/Operadores; 

• 3 Marteleiros/Cabouqueiros. 

 

Afeto aos quadros da empresa encontra-se ainda o Diretor Técnico da pedreira, de acordo com a 

legislação vigente. 

A exploração da pedreira é, ainda, apoiada por um conjunto de consultores técnicos (principalmente 

ao nível de HST e Ambiente), que garantem um acompanhamento adequado dos trabalhos a vários 

níveis, contribuindo para a otimização dos processos de exploração, para o cumprimento do Plano de 

Pedreira e para a garantia de condições de segurança nos desmontes. 

A pedreira “Herdade da Bardeira” está equipada com um parque de máquinas adequado para dar 

resposta às necessidades do tipo de extração utilizado, que passam pelo equipamento de perfuração, 

corte, carga e transporte para além de todo um leque de ferramentas e utensílios utilizados num 

trabalho deste tipo. 

 

Tabela 4.4.4. Descrição do equipamento existente na Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

MÁQUINAS 

2 Escavadoras 

3 Pás carregadoras 

2 Dumpers 

3 Perfuradoras 

3 Máquinas de fio 

2 Compressores 

 

Além dos equipamentos enumerados existem na pedreira ferramentas mecânicas diversas, pás, 

picaretas, entre outros, que são utilizadas para operações específicas em determinados momentos.  

Ao longo da vida da exploração, alguns equipamentos serão substituídos, à medida que se tornarem 

obsoletos, com naturais melhorias para as condições de trabalho e para o ambiente. 
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4.4.9. Anexos de Pedreira e Instalações previstas 

De acordo com o Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras, 

Decreto-lei n.º 162/90 de 22 de Maio, constitui uma obrigação da entidade empregadora garantir as 

instalações de apoio regulamentares. 

Na área da pedreira, a empresa dispõe neste momento de: 

• Dois contentores que são utilizados para armazenamento das ferramentas que se utilizam 

diariamente nos trabalhos; 

• Um refeitório para as refeições dos trabalhadores; 

• Uma casa onde estão colocados os compressores; 

• Um contentor para o escritório; 

• Um contentor para as instalações sanitárias; 

• Um depósito de gasóleo com capacidade para 20.000 litros; 

 

A localização dos anexos pode ser observada nas peças desenhadas, no Volume V. 

 

 

4.4.10. Identificação, Caracterização e Gestão de Resíduos 

4.4.10.1. Águas Residuais Domésticas 

O contentor das instalações sociais tem um depósito estanque acoplado cuja limpeza será 

assegurada pelos serviços municipalizados ou outra empresa credenciada para o efeito, sempre que 

seja necessário. 

No que se refere a quantidade estimadas de consumo de água, segundo um estudo editado pela 

Associação das Empresas Portuguesas para o sector do Ambiente cada pessoa gasta em média 154 

l/dia de água. Tendo estes valores como base prevê-se que para um total de cinco trabalhadores 

possam vir a ser gastos cerca de 770 l/dia (máximo) de água. No entanto é de referir que existem 

inúmeras atividades relacionadas com o consumo de água efetuadas fora da pedreira, sendo de 

esperar que o valor de água a consumir nas instalações sociais venha a ser inferior. 
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No que se refere a quantidade estimadas para a produção das águas residuais por parte dos 

trabalhadores da pedreira “Herdade da Bardeira”, consideraram-se os seguintes pressupostos: 

• Segundo dados do INE (disponíveis online), para o ano de 2018, as águas residuais drenadas 

por habitante foram de 67,3m3 /habitante; 

• Considerando 365 dia/ano, perfaz uma produção média diária de 184l/dia de águas residuais 

produzidas por uma pessoa (capitação de água residual); 

• Estando estimado um horário de trabalho de 8h/dia na Pedreira, e podendo eventualmente 

ser mais, estimou-se um valor de 80l/dia no que se refere à produção média diária de águas 

residuais, por pessoa, durante a laboração na pedreira 

 

4.4.10.2. Águas Residuais Industriais 

Não será utilizada água no processo produtivo pelo que não está previsto qualquer sistema de 

tratamento. 

No que diz respeito às águas pluviais, devido ao tipo de formação em presença, esta infiltrar-se-á 

naturalmente, não estando previstas operações de bombagem, desvio ou tratamento de águas 

pluviais. 

 

4.4.10.3. Emissões Atmosféricas 

Neste tipo de atividade resultam essencialmente dois tipos de emissões atmosféricas, sendo elas 

emissões gasosas provenientes da combustão do gasóleo e as poeiras derivadas da movimentação da 

maquinaria móvel. 

Sempre que será necessário, o proponente irá proceder à aspersão dos acessos, com água, sendo 

esta operação efetuada maioritariamente no verão e sempre que se considere necessário.  

 

4.4.10.4. Resíduos Gerados 

A este tipo de atividade está sempre associada a produção de alguns tipos de resíduos, 

nomeadamente, óleos usados, pneus usados e alguns tipos de sucata. Os resíduos serão 

encaminhados para empresas credenciadas para a recolha ou por retoma direta junto dos 

fornecedores (quando são adquiridos novos equipamentos ou consumíveis).  
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4.4.10.5. Fontes de emissão do ruído 

As principais fontes de emissão de ruído associadas a este tipo de atividade provêm da 

movimentação de máquinas e do equipamento afeto à pedreira. Este efeito será minimizado com a 

devida manutenção do equipamento. 

 

 

4.4.11. Plano de Aterro 

4.4.11.1. Aterro de Terras de Cobertura 

Deve ser garantido o correto armazenamento do solo de coberturas resultantes das operações de 

decapagem, tanto quanto possível próximo do seu estado inicial, para posterior utilização nas 

operações previstas no PARP, na fase de recuperação paisagística. 

Assim, as terras de cobertura que se prevê que resultem são provenientes na área de alargamento 

projetada para a área de escavação, que se prevê que tenha uma área total de cerca de 12320m2, 

porém, apenas 6500m2 possui solo com terras viáveis para posterior utilização. 

Considerando uma espessura de 20cm, estima-se um volume de 1300m3 de terra a depositar em 

pargas. É ainda necessário considerar um coeficiente de empolamento das terras em aterro de cerca 

de 30%, do qual resulta um volume de terras em pargas de 1692 m3. 

Para este efeito, as terras serão armazenadas numa parga com uma altura máxima de 2 m, de forma 

a evitar a compactação excessiva das mesmas, pelo que a área da parga será de 873,80m2. 

Na tabela seguinte são apresentados os volumes expectáveis de terras e cobertura. 

 

Tabela 4.4.5. Volumes de terras de cobertura e áreas das pargas 

Volume de Terras 
Cobertura (m3) 

Coeficiente de 
empolamento em 

aterro 

Volume em 
pargas (m3) 

Área de 
pargas (m2) 

1690 30% 1690 873,80 
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Na figura seguinte pode ver-se a localização da parga onde serão depositadas as terras de cobertura 

resultantes das ações de destapagem para alargamento da área de corta (união das duas cavidades 

atualmente existentes). 

 

 

Figura 4.4.9. Localização da parga com as terras resultantes do alargamento da área de corta (na planta da 

lavra final). 

 

4.4.11.2. Aterro de Material sem aproveitamento comercial 

A composição deste material são restos de rocha sem valor ornamental, resultantes da atividade de 

extração e de esquadrejamento de blocos. Em termos gerais, o material possui granulometrias 

extensas, que vão desde blocos de vários metros cúbicos até a pequenas partículas da dimensão da 

argila. 

Localização da parga 
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De acordo com os meios a afetar à pedreira, a capacidade extrativa da pedreira é da ordem dos 

12.000 m3/ano, a qual considerando um rendimento médio para a exploração de 80%, estima-se que 

resultem anualmente cerca de 2.400 m3 de restos de rocha sem valor ornamental. Na tabela seguinte 

pode ver-se uma estimativa das quantidades previstas ao longo dos diferentes períodos da vida útil 

estimada para a pedreira (60 anos). 

 

Tabela 4.4.6. - Volumes de restos de rocha sem valor ornamental. 

Períodos 
Volume a explorar 

(m3) 

Volume comercial 

(m3) 

Volume de restos de 

rocha (m3) 

1º ao 3º ano - 1º triénio 36000 28800 7200 

4º ao 60º Ano 684000 547200 136800 

TOTAL 720000 576000 144000 

 

 

Na área da pedreira já existe um aterro com restos de rocha, o qual ocupa uma área de 25374m2, 

tendo atualmente uma altura máxima de 14m. 

Com base no ritmo de extração instalado na pedreira nos últimos anos, bem como no volume de 

granito ornamental comercializado e no volume de produção de cubos para calçada, o volume total 

de granito explorado na empresa até ao momento está estimado em cerca de 550.000 m3.  

Para o cálculo do volume de granito depositado na escombreira, ao longos dos anos, foram 

considerados ainda os seguintes pressupostos: 

• rendimento médio de blocos para fins ornamentais de 26%;  

• rendimento médio para a produção de cubos de 26%. 

 

Estima-se um valor total máximo depositado na escombreira, até atualmente, de cerca de 

125.000m3. 

No primeiro triénio, a escombreira será modelada junto ao limite Norte, numa área que se encontra 

fora do limite a licenciar. 
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Pretende-se continuar a encaminhar os restos de rocha sem valor comercial para o aterro, ou seja, os 

restos de rocha que, após extração, não terão viabilidade para fins ornamentais, nem para produção 

de cubos, uma vez que é intenção da empresa aumentar a capacidade de produção de cubos ao 

máximo, e continuar a investir nesta área de negócio, com viabilidade, e assim encaminhando o 

mínimo possível de restos de rocha para a escombreira. 

Além do mais, em função dos trabalhos adjudicados na empresa proponente, frequentemente existe 

a necessidade de ir retirar granito sem fins ornamentais que se encontra depositado na escombreira 

(o que contribui para a otimização dos restos de rocha), pelo que o incremento da escombreira é 

mínimo, dada as inúmeras utilizações que a empresa consegue dar ao granito extraído na pedreira 

“Herdade da Bardeira” (considerando as solicitações de mercado). 

Os restos de rocha continuarão a ser transportados a partir da área de escavação, recorrendo aos 

equipamentos de carga e transporte, utilizando os acessos internos definidos na pedreira, até ao 

local de deposição. 

O acesso à escombreira será efetuado por rampas de pendor suave de acordo com as capacidades e 

características dos equipamentos utilizados para a deposição do material (Pá carregadora). 

 

Tipo de aterro: 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 544/99, de 13 de Dezembro, os aterros são considerados de 

superfície, também designados por escombreiras, constituídos por partículas de espectro 

granulométrico largo e classificados de acordo com o seguinte: 

• Em função do seu volume; 

• Em função das características dos resíduos que alberga. 

 

A composição dos materiais depositados em aterro é essencialmente restos de rocha sem valor 

ornamental, resultantes da atividade de extração e de acabamento de blocos. Em termos gerais, o 

material depositado possui granulometrias extensas, que vão desde blocos de vários metros cúbicos 

até a pequenas partículas da dimensão da argila. 

A fração correspondente a solos será utilizada nos trabalhos de recuperação paisagística, aspeto que 

será refletido no PARP. 
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Sistema de controlo de estabilidade 

Um dos fatores mais importantes a considerar relativamente aos aterros é, para além da sua 

capacidade, as condições de estabilidade dos mesmos.  

De uma forma geral, os taludes das escombreiras correspondem ao talude natural que os escombros 

adotam de acordo com o método de deposição utilizado e das condições de apoio na base da 

mesma.  

No caso do aterro de restos de rocha da pedreira em apreço, dadas as suas características, em 

termos de dimensão forma e granulométricas do material a depositar, controlando as pendentes do 

talude, não se prevê que possam ocorrer situações de instabilidade graves e que possam pôr em 

causa a estabilidade geral do aterro. 

Por outro lado e como foi referido a inclinação média dos taludes entre os 35º e os 40º garante a sua 

estabilidade geral. 

 

Incremento anual previsto 

O incremento previsto de material estima-se num máximo de cerca de 144000 m3 para os 60 anos, 

considerando um volume anual de exploração de 12.000m3 com um rendimento de 80% para fins 

ornamentais. 

No entanto, e como já referido anteriormente, existe uma frequente necessidade de dar uma nova 

utilização aos restos de rocha que vão sendo depositados na escombreira, em função dos diversos 

trabalhos que são adjudicados à empresa proponente, e nos quais se verifica a adequabilidade deste 

granito já extraído. Neste caso, a empresa irá recorrer aos restos de rocha que se encontram na 

escombreira, contribuindo para a diminuição do volume existente. 

Trata-se assim de um aterro temporário que se prevê que vá diminuindo gradualmente o seu 

volume, devido à expansão da empresa em diversos mercados nacionais e internacionais, o que lhe 

permite a aplicabilidade de quase totalidade do granito extraído. 
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4.4.12. Planeamento da Lavra 

Pretende-se ao longo da vida útil definida articular os trabalhos previstos nas diferentes fases 

descritas no Plano de Lavra com os trabalhos previsto no PARP, mostrando ainda o seu 

enquadramento ao longo dos 60 anos previstos para o tempo de vida útil da exploração, divididos 

nos triénios que compreende, aos quais acresce um ano respeitante à implementação da Fase de 

Encerramento e da última Fase de Recuperação prevista no PARP. 

O planeamento que originou o presente cronograma reflete o Plano de Lavra projetado, tendo como 

pressupostos o desmonte da totalidade das reservas calculadas (720 000 m3) para a área licenciada e 

considerando o ritmo de exploração médio anual de 12000m3 e um tempo de vida útil estimado em 

60 anos. Pelo que, caso estes pressupostos venham a ser alterados o cronograma terá que ser 

ajustado à vida útil da pedreira resultante. 

Em seguida, apresenta-se de uma forma sucinta as principais operações respeitantes ao plano de 

lavra nas suas diferentes fases, as quais são refletidas nas plantas apresentadas em anexo. 

 

Fase 1 – Fase de implementação/construção 

Como foi referido anteriormente, as operações a efetuar nesta fase são essencialmente trabalhos de 

beneficiação e preparação para o alargamento da área de corta, os quais ocorrerão no primeiro 

triénio. Prevê-se ainda a relocalização do parque de blocos e da nova unidade de produção de cubos. 

Será assim efetuado:  

• Beneficiação de vedações e sinalização de segurança; 

• Colocação de novas vedações, onde inexistente; 

• Redefinição e beneficiação de acessos internos; 

• Implementação do parque de blocos na zona destinada; 

• Remoção da unidade de cubos atual e instalação de nova unidade de produção de cubos. 
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Fase 2 – Fase de Exploração 

De um modo geral, a evolução prevista para a pedreira “Herdade da Bardeira” compreende a 

exploração em extensão e profundidade das camadas de granito com interesse ornamental, pelo 

método de exploração a céu aberto de cima para baixo em degraus direitos, de acordo com o artigo 

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

340/2007 de 12 de Outubro, relativo às boas regras de execução da exploração. 

De seguida apresenta-se um resumo das principais operações a efetuar nos diferentes períodos da 

Fase de Exploração da pedreira e que serão abordados no cronograma de faseamento do Plano de 

Lavra com o PARP. 

 

 

Período - 1º ao 3º ano de exploração (1ºtriénio)  

Este período corresponde ao primeiro triénio da fase de exploração prevista para a pedreira, de 

acordo com a situação projetada. Ocorre portanto, entre o 1º ano e o 3º ano de exploração.  

Neste período será dada continuidade aos trabalhos de exploração atualmente existentes: 

• Exploração na cavidade A; 

• Trabalhos de destapagem, preparatórios para o alargamento previsto da área de escavação; 

• Deposição dos restos de rocha no aterro; 

• Modelação da escombreira e redefinição dos caminhos, junto ao limite Norte; 

• Deposição das terras de cobertura resultantes dos trabalhos de destapagem em parga a 

localizar a Norte da área de escavação; 

• Beneficiação das vedações existentes e colocação em zonas que estas sejam inexistentes. 
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Durante este período estima-se que sejam exploradas um máximo de cerca de 36.000m3 de rocha, 

dos quais cerca de 28.800m3 corresponde a granito para fins ornamentais e cerca de 7.200m3 

correspondem a restos de rocha sem valor ornamental. 
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Figura 4.4.10. Evolução da lavra da pedreira no primeiro triénio. 

 

Período - 4º ao 60º ano de exploração 

Este período corresponde ao planeamento da exploração a médio prazo e longo prazo, 

nomeadamente entre o 4º ano e o 60º ano da fase de exploração, terminando assim esta fase com o 

final da vida útil da exploração. 

Nesta fase será dada continuidade aos trabalhos de exploração iniciados no 1º triénio de exploração, 

com as seguintes operações: 

• Alargamento da área de corta; 

• Exploração na cavidade B; 

• Deposição dos restos de rocha no aterro. 

 

Durante este período estima-se que sejam exploradas um máximo de cerca de 684.000m3 de rocha, 

dos quais cerca de 547.200m3 correspondem a blocos para fins ornamentais e cerca de 136.800 m3 

correspondem a restos de rocha sem valor ornamental. 

Na figura 4.4.11, bem como nas peças desenhadas em anexo, pode observar-se o avanço da 

exploração respeitante ao final deste período e portanto ao final da Fase de Exploração. 

Tratando-se o plano de lavra de um documento dinâmico, eventuais alterações quer na lavra quer 

nos ritmos de exploração serão alvo das devidas atualizações. 

No final deste período dar-se-á inicio à fase de encerramento e Fase final de recuperação prevista no 

PARP. 
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Figura 4.4.11. Planta da lavra final, após o término da vida útil da Pedreira “Herdade da Bardeira”. 
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4.5. Proposta de PARP 

As medidas previstas no PARP baseiam-se nos princípios estipulados na Convenção Europeia da 

Paisagem, ratificada no Decreto n.º 4/2005, de 14 de Fevereiro. Os objetivos do PARP enquadram-se 

assim nos “objetivos de qualidade paisagística”, “proteção da paisagem”, “gestão da paisagem” e de 

“ordenamento da paisagem”, pretendendo essencialmente promover o desenvolvimento 

sustentável, estabelecendo uma relação equilibrada entre necessidades sociais, económicas e 

ambientais. 

O plano de recuperação apresenta um conjunto de medidas de recuperação, devidamente 

enquadradas com os instrumentos de gestão do território (IGT) existentes. Para exemplificar, a 

proposta de aplicação de material vegetal, baseia-se fundamentalmente no exposto pelo Plano 

Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alentejo Litoral. 

Procurou-se propor medidas de recuperação baseadas em manuais de boas práticas, que propõe ao 

nível da regularização topográfica, uma solução adaptada à realidade da exploração, combinada com 

as melhores práticas disponíveis. 

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

propondo um conjunto de medidas articuladas com o Plano de Lavra, quer ao longo da vida útil da 

exploração, como do ano seguinte, que corresponde à fase de encerramento. 

 

4.5.1. Análise Visual 

Da análise visual descrita no PARP, verifica-se que os pontos mais suscetíveis à presença da 

exploração na paisagem, relacionados com a circulação de viaturas, estão situados a Sul na EN 251, 

junto ao limite da área da Pedreira. 

Nos pontos relativos à localização de Vimieiro, não existe visibilidade, pelo que a sensibilidade visual 

da paisagem é no geral baixa. Apesar de surgirem outras áreas que apontam para uma sensibilidade 

elevada, no terreno verifica-se que tal não acontece devido ao papel das manchas de montado, que 

permitem esconder a exploração destes pontos. 

Da análise visual conclui-se que, apesar do grau de intrusão da exploração não ser muito acentuado, 

o projeto de recuperação irá propor a adoção de medidas de minimização durante a vida útil da 

exploração (como a implementação de cortinas arbustivas), as quais se apresentam seguidamente. 
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4.5.2. Faseamento do PARP articulado com a lavra 

O faseamento do PARP foi planeado em articulação com as fases de exploração projetadas no Plano 

de Lavra. As medidas de recuperação constantes no faseamento referem-se a ações concretas 

durante as várias etapas do projeto com vista à minimização e mitigação dos impactes resultantes 

das fases de construção e exploração, pretendendo-se dentro do possível, a reposição das condições 

naturais relativamente à topografia e coberto vegetal.  

As medidas propostas seguem as orientações da legislação e dos Instrumentos de gestão territorial 

(IGT) existentes, as boas práticas referidas em manuais referenciados ao longo do texto e bibliografia 

e as condicionantes técnicas inerentes à disponibilidade de materiais e recursos financeiros para uma 

recuperação mais ambiciosa. Refira-se ainda que foram tidas em conta as medidas de minimização 

gerais, que constam nos documentos de orientação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para 

algumas das operações. 

As medidas do PARP estão planeadas de acordo com o seguinte faseamento: 

• Fase de preparação/construção 

• Fase de exploração; 

• Fase de recuperação; 

• Fase de encerramento. 

Em cada uma das fases serão abordados os principais impactes decorrentes da atividade extrativa e 

as medidas concretas de minimização, mitigação e/ou recuperação, a propor. No quadro seguinte é 

demonstrada a articulação entre as diferentes fases dos dois planos, por período temporal. 

 

Tabela 4.5.1. Articulação do faseamento do Plano de Lavra e PARP projetados para a Pedreira “Herdade da 

Bardeira”. 

 
Período 

1º a 3º ano 4º a 60º ano 61º ano 

Fase de preparação/exploração (PL+PARP)     

Fase de Exploração (PL + PARP)    

Fase de Recuperação (PARP)    
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Fase de encerramento (PARP)    

Através do quadro anterior é demonstrado que as fases de exploração e recuperação são por vezes 

coincidentes nos mesmos períodos. Isto deve-se à articulação necessária das ações previstas entre o 

PL e o PARP, de forma a antecipar algumas medidas de recuperação, para o decurso da fase de 

exploração, e salvaguardar os valores intrínsecos da qualidade da paisagem, onde para cada fase 

estão previstas as seguintes medidas: 

 

 

Fase 1 – Fase de implementação/construção 

As operações a efetuar nesta fase são essencialmente trabalhos de beneficiação e preparação para o 

alargamento da área de corta, os quais ocorrerão no primeiro triénio. Prevê-se ainda a relocalização 

do parque de blocos e da nova unidade de produção de cubos. 

Será assim efetuado:  

• Beneficiação de vedações e sinalização de segurança; 

• Colocação de novas vedações, onde inexistente; 

• Redefinição e beneficiação de acessos internos; 

• Implementação do parque de blocos na zona destinada; 

• Remoção da unidade de cubos atual e instalação de nova unidade de produção de cubos. 

 

 

Fase 2 – Fase de Exploração 

De um modo geral, a evolução prevista para a pedreira “Herdade da Bardeira” compreende a 

exploração em extensão e profundidade das camadas de granito com interesse ornamental, pelo 

método de exploração a céu aberto de cima para baixo em degraus direitos, de acordo com o artigo 

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

340/2007 de 12 de Outubro, relativo às boas regras de execução da exploração. 
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De seguida apresenta-se um resumo das principais operações a efetuar nos diferentes períodos da 

Fase de Exploração da pedreira e que serão abordados no cronograma de faseamento do Plano de 

Lavra com o PARP. 

Período - 1º ao 3º ano de exploração (1ºtriénio)  

Este período corresponde ao primeiro triénio da fase de exploração prevista para a pedreira, de 

acordo com a situação projetada. Ocorre portanto, entre o 1º ano e o 3º ano de exploração.  

Neste período será dada continuidade aos trabalhos de exploração atualmente existentes: 

• Exploração na cavidade A; 

• Trabalhos de destapagem, preparatórios para o alargamento previsto da área de escavação; 

• Deposição dos restos de rocha no aterro; 

• Modelação da escombreira e redefinição dos caminhos, junto ao limite Norte; 

• Deposição das terras de cobertura resultantes dos trabalhos de destapagem em parga a 

localizar a Norte da área de escavação; 

• Beneficiação das vedações existentes e colocação em zonas que estas sejam inexistentes. 

 

 

Período - 4º ao 60º ano de exploração 

Este período corresponde ao planeamento da exploração a médio prazo e longo prazo, 

nomeadamente entre o 4º ano e o 316º ano da fase de exploração, terminando assim esta fase com 

o final da vida útil da exploração. 

Nesta fase será dada continuidade aos trabalhos de exploração iniciados no 1º triénio de exploração, 

com as seguintes operações: 

• Alargamento da área de corta; 

• Exploração na cavidade B; 

• Sementeira da área da parga; 

• Deposição dos restos de rocha no aterro. 
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No final deste período dar-se-á inicio à fase de encerramento e Fase final de recuperação prevista no 

PARP. 

 

Fase de Recuperação e Encerramento 

Esta fase ocorrerá apenas após a exploração da totalidade das reservas comerciais calculadas para a 

pedreira (após o 60º ano), com a duração prevista de um ano. 

Envolve o desmantelamento de todas a instalações de apoio e equipamentos assim como a 

conclusão das operações de recuperação previstas no PARP, nomeadamente: 

• Preparação dos terrenos para implementação do PARP, que inclui; 

o Desmobilização de todos os anexos referentes à exploração; 

o Mobilização do solo existente; 

o Espalhamento das terras de cobertura; 

• Operações de plantação e sementeira. 
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Figura 4.5.1. Configuração prevista para o final da recuperação da Pedreira “Herdade da Bardeira”. 
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4.5.3. Principais ações do PARP 

A proposta de recuperação tem como filosofia base a reposição dos valores naturais existentes no 

sítio. Assim, e com vista a obter o melhor resultado possível na reposição das condições naturais no 

que respeita ao restabelecimento da vegetação, garantia de drenagem natural do terreno e 

reposição da topografia dentro do possível, o PARP tenta articular as operações de exploração com 

as condições naturais existentes, com vista à sua reposição e desenvolvimento natural. 

O que se pretende no final da exploração é a remoção gradual da escombreira através da otimização 

da produção de cubos, a aplicação de sementeira de cobertura nas áreas intervencionadas, incluindo 

as áreas de instalações sociais após remoção destas e reposição do extrato arbóreo tendo em conta 

a matriz existente. 

A área sujeita ao presente licenciamento já está intervencionada praticamente em toda a totalidade. 

Portanto, todas as medidas apresentadas no PARP serão propostas no sentido de acompanhamento 

de todas as operações de lavra que irão decorrer ao longo da vida útil, sendo que no final será 

proposta a recuperação integral da área, com as condicionantes existentes ao nível do volume de 

materiais para enchimento, disponíveis. 

As medidas de recuperação mais importantes incidirão sobre as operações de plantação e 

sementeira em todas as áreas intervencionadas, assim como na manutenção dos acessos, 

relacionada com a necessidade de garantir a acessibilidade dentro da área, independentemente da 

sua utilização frequente ou não.  

A vedação metálica manter-se-á durante a vida útil e após esta, de modo a garantir a segurança de 

pessoas e animais, evitando assim o risco de queda, sendo expectável que toda a cavidade e 

envolvente se auto regenere com o tempo. 

 

 

4.5.3.1. Recuperação das áreas intervencionadas fora da área a regularizar 

No seguimento do processo RERAE, aquando da decisão sobre o Pedido de Regularização da pedreira 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro, da Pedreira n.º 5063, denominada 

“Herdade da Bardeira”, a DGEG solicitou a recuperação ambiental e paisagística das áreas 

intervencionadas, mas não incluídas no projeto de regularização ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

165/2014 de 5 de novembro. 
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Esta recuperação deverá salvaguardar as condições de segurança e o restabelecimento da viabilidade 

ecológica do local, devendo incluir a limpeza e regularização do terreno, a modelação e suavização 

de taludes, a conveniente drenagem do local e o revestimento vegetal da área em causa. 

Nesse sentido, foi apresentada uma proposta de recuperação, junto da DGEG, considerando os 

seguintes pressupostos: 

• as áreas intervencionadas fora do polígono considerado no RERAE estão assinaladas na figura 

4.5.2, e compreendem uma área a Norte (junto à linha de água), e uma pequena área a Sul; 

• existem ainda algumas manchas a  Oeste do limite da Pedreira que revelam alguma 

intervenção, as quais também serão consideradas na recuperação agora apresentada. 

 

A proposta de recuperação na envolvente da Pedreira “Herdade da Bardeira” tem como filosofia 

base a reposição dos valores naturais existentes no sítio. Assim, e com vista a obter o melhor 

resultado possível na reposição das condições naturais no que respeita ao restabelecimento da 

vegetação e a reposição da topografia dentro do possível, a proposta da recuperação das áreas fora 

do polígono em estudo teve em consideração as condições naturais existentes, com vista à sua 

reposição e desenvolvimento natural, contemplando a plantação de espécies autóctones para uma 

melhor integração na área envolvente. 
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Figura 4.5.2 – Indicação das áreas intervencionadas fora da área sujeita a regularização. 

 

Figura 4.5.3 – Foto aérea com o polígono da área de estudo. 
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Nesse sentido, foi sugerido para as áreas intervencionadas: 

 

Manchas a Oeste 

- limpeza do terreno nas manchas intervencionadas a Oeste, através da remoção dos escombros que 

se encontrem espalhados. Posterior regularização topográfica, à mesma cota da envolvente. 

 

Área a Sul 

- limpeza e regularização topográfica do terreno, à mesma cota da envolvente, da área a sul do limite 

da Pedreira. 

- Aquisição de terras de cobertura para a plantação de espécies arbustivas, com um módulo de 

plantação composto por: 

• Cistus salvifolius L. 

• Cistus ladinifer L. 

• Nerium oleander (loendro).  

 

Será assim criada uma sebe arbustiva área intervencionada a sul, junto ao limite da propriedade, e de 

forma a criar uma barreira visual, impedindo a visibilidade da exploração a partir da estrada nacional.  

A seleção das espécies deve-se a fatores relacionados com o seu enquadramento na paisagem e pelo 

facto de serem espécies de baixa manutenção.  

 

Área a Norte 

- a modelação e suavização da escombreira, de forma a eliminar a área da escombreira que ocupa 

esta zona intervencionada fora do limite, e de forma a promover a salvaguarda das condições de 

segurança. 

- limpeza e regularização topográfica desta área. 

- aquisição de terras de cobertura para a plantação de espécies que sejam compatíveis com a 

proximidade à linha de água cartografada. 
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- Assim, a intervenção proposta para esta área, tem como objetivo tratar e valorizar paisagística e 

ecologicamente a zona, dada a proximidade à linha de água, com espécies arbustivas e herbáceas, 

nomeadamente: 

• Nerium oleander; 

• Crataegus monogyna. 

 

 

4.5.3.2. Regularização topográfica 

Na pedreira “Herdade da Bardeira” existe um aterro na zona Norte da área intervencionada e sujeita 

a ampliação, cuja configuração e aspeto se pode observar na figura seguinte.  

Já no primeiro triénio, o aterro que serve a pedreira será alvo de uma modelação e suavização, de 

forma a eliminar uma pequena área da escombreira que se encontra junto ao limite Norte e fora da 

área sujeita ao licenciamento, pelo que se prevê assim nos primeiros três anos a limpeza e 

regularização topográfica desta área. 

 

 

Figura 4.5.4. Aspeto do aterro de restos de rocha na “Herdade da Bardeira”. 

 

A composição dos materiais depositados é essencialmente restos de rocha sem valor ornamental, 

resultantes da atividade de extração e de acabamento de blocos. Em termos gerais, o material 

depositado possui granulometrias extensas, que vão desde blocos de vários metros cúbicos até a 

pequenas partículas da dimensão da argila. 
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Na área da pedreira já existe um aterro com restos de rocha, o qual ocupa uma área de 25374m2, 

tendo atualmente uma altura máxima de 14m. 

Com base no ritmo de extração instalado na pedreira nos últimos anos, bem como no volume de 

granito ornamental comercializado e no volume de produção de cubos para calçada, o volume total 

de granito explorado na empresa até ao momento está estimado em cerca de 550.000 m3.  

Considerando um rendimento médio de blocos para fins ornamentais de 26% e um rendimento 

médio para a produção de cubos de 26%, estima-se um valor total máximo depositado na 

escombreira, até atualmente, de cerca de 125.000m3. 

No primeiro triénio, a escombreira será modelada junto ao limite Norte, numa área que se encontra 

fora do limite a licenciar. 

Pretende-se continuar a encaminhar os restos de rocha sem valor comercial para o aterro, ou seja, os 

restos de rocha que, após extração, não terão viabilidade para fins ornamentais, nem para produção 

de cubos, uma vez que é intenção da empresa aumentar a capacidade de produção de cubos ao 

máximo, e continuar a investir nesta área de negócio, com viabilidade, e assim encaminhando o 

mínimo possível de restos de rocha para a escombreira. 

Além do mais, em função dos trabalhos adjudicados na empresa, frequentemente existe a 

necessidade de ir retirar granito sem fins ornamentais que se encontra depositado na escombreira, 

pelo que o incremento da escombreira é mínimo, dada as inúmeras utilizações que a empresa 

consegue dar ao granito extraído na pedreira “Herdade da Bardeira”. 

O incremento previsto de material estima-se num máximo de cerca de 615400 m3 , considerando um 

volume anual de exploração de 9500m3 com um rendimento de 80% para fins ornamentais. 

No entanto, e como já referido anteriormente, existe uma frequente necessidade de dar uma nova 

utilização aos restos de rocha que vão sendo depositados na escombreira, em função dos diversos 

trabalhos que são adjudicados à empresa proponente, e nos quais se verifica a adequabilidade deste 

granito já extraído. 

Trata-se assim de um aterro temporário que se prevê que vá diminuindo gradualmente o seu 

volume, devido à expansão da empresa em diversos mercados nacionais e internacionais, o que lhe 

permite a aplicabilidade de quase totalidade do granito extraído. 
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No final da vida útil, prevê-se manter a escombreira no local atualmente definido. Será sujeita a uma 

modelação, na fase de recuperação da pedreira, e depois será aplicada uma sementeira de prado de 

sequeiro para um devido enquadramento com a envolvente. 

Para a área de exploração, de acordo com as ações previstas no PARP, não se propõe que durante a 

vida útil existam medidas de modelação de terreno na área de escavação, por não ser possível 

executar a exploração com recuperação à retaguarda no interior da cavidade (devido ao método de 

exploração atualmente praticado e que deverá continuar a ser utilizado na Pedreira “Herdade da 

Bardeira”). Assim, a intervenção para requalificação ambiental na zona de exploração de granito será 

executada apenas no fim da vida útil. 

No entanto, e uma vez estão confirmadas reservas de granito com excelente qualidade comercial, 

até uma profundidade considerável, este fator  só por si condiciona as ações de enchimento das 

cavidades a desenvolver com vista à sua recuperação. Pelo que, para a Pedreira “Herdade da 

Bardeira”, não se propõe o enchimento total da cavidade de exploração, exceto quando as reservas 

são efetivamente esgotadas.  

Assim, para a cavidade de exploração da Pedreira “Herdade da Bardeira”, após o final de vida útil da 

pedreira, propõe-se um enchimento nulo (CCDRA, s.d.), onde a cavidade manterá a sua forma final 

intervindo-se apenas no topo da cavidade com a aplicação de terras de cobertura e operações de 

sementeira de arbustivas na bordadura da área de escavação (ver subcapítulo seguinte). 

O método de suavização dos primeiros pisos da área de corta apresenta as seguintes vantagens: 

• Facilita a implantação da vegetação; 

• Possibilita o futuro avanço da exploração em profundidade; 

• Possibilita a instalação de avifauna nas paredes verticais das bancadas.     

 

 

Figura 4.5.5. Esquema de modelação das bancadas para os primeiros pisos da pedreira. 
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No final das operações de regularização topográfica previstas, a pedreira deverá apresentar esta 

configuração:   

 

 

 

 

Figura 4.5.6. Esquema da modelação prevista para a Pedreira “Herdade da Bardeira” na fase de recuperação. 

 

 

4.5.3.3. Aplicação de material vegetal 

As opções de colocação de material vegetal, devem-se a várias condicionantes, realçando-se as 

seguintes: 
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• Manchas vegetais existentes na envolvente; 

• Pontos visualmente sensíveis; 

• Tipo de relevo e posição relativa da exploração na paisagem; 

 

A topografia da envolvente pauta-se pela presença de elevações bastante suaves verificando-se a 

existência de manchas arbóreas, sobretudo marcada de montado de sobro e azinho. 

Da análise efetuada ao local, verifica-se a predominância de montado de sobro e azinho 

relativamente denso, prevendo-se que nenhuma das espécies existentes na área da Pedreira seja 

abatida e que todas as árvores sejam mantidas no terreno tal como dispostas atualmente. 

No entanto, para o final da vida útil, o PARP propõe repor o montado na área intervencionada e que 

será sujeita a preparação do terreno e plantação de sementeira (correspondente à zona do aterro, 

dos cubos e das instalações sociais), sendo que para a cavidade é proposto um plano de água. 

As operações de aplicação de terras de cobertura ocorrerão em todas as áreas intervencionadas, 

dado o estado das terras existentes devido à compactação e perda das características físicas e 

químicas para estabilização da vegetação.  

Todas as áreas onde se pretende aplicar material vegetal serão preparadas através de 

descompactação por meio de escarificador. 
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Figura 4.5.7  – Esquema com sementeira. 

 

Posteriormente será feita a aplicação de sementeira nas zonas intervencionadas, especialmente da 

zona envolvente à cavidade de exploração, após o encerramento e desativação.  

Assim, e 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 

sub-coberto. 

A vegetação escolhida (essencialmente espécies gramíneas e leguminosas) pretenderá funcionar 

como um “potenciador” da instalação de espécies características da região na sequência da sucessão 

natural de vegetação, supondo-se que deverão instalar-se de forma espontânea e natural arbustos 

de maior porte, que contribuirão ainda mais para os objetivos pretendidos. 

As espécies a utilizar no prado de sequeiro são (ver caderno de encargos para especificação mais 

pormenorizada): 
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- Layia platyglossa 

- Cosmidium burridgeanum Phillipine 

- Cosmos bipinnatus nanus 

- Gaillardia pulchella 

- Linum grandiflorum Charmer 

 

As operações de aplicação de material vegetal previstas na fase final serão as correspondentes à 

zona de instalações sociais, zonas de pargas e todas as zonas intervencionadas que serviram de apoio 

à exploração. 

Assim, conclui-se que a fase final será a mais complexa em termos de aplicação de material vegetal, 

propondo-se para tal a sementeira de todas as áreas. 

A área abrangida pelas operações de sementeira de prado de sequeiro será cerca de 115737 m2. 

 

Apesar da existência de vegetação na envolvente da exploração, incluindo espécies arbóreas junto 

aos limites da propriedade, propõe-se a plantação de cortinas arbóreas junto ao limite junto à 

EN251, de forma a quebrar a visibilidade da pedreira junto desta via. 

Já dentro da área de estudo, está prevista a plantação de uma faixa de arbustivas junto à área de 

escavação, na fase de recuperação, correspondente ao final da vida útil da pedreira. 

Assim, será implementada uma cortina arbustiva composta por espécies mais adequadas ao clima e 

com o principal objetivo de restabelecimento de alguns habitats de fauna, e de forma a fazer um 

enquadramento com a envolvente. As espécies propostas para a faixa de arbustivas a implantar a o 

redor da cavidade e no limite Sul da área da pedreira (contígua à EN251), para uma área total de 

1708m2, são as seguintes: 

• Cistus salvifolius L. 

• Cistus ladinifer L. 

• Nerium oleander (loendro).  
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Será assim criada uma sebe arbustiva área intervencionada a sul, junto ao limite da propriedade, e de 

forma a criar uma barreira visual, impedindo a visibilidade da exploração a partir da estrada nacional.  

 

No limite norte, junto à linha de água é objetivo tratar e valorizar paisagística e ecologicamente a 

zona, dada a proximidade à linha de água, com espécies arbustivas e herbáceas, propondo-se assim 

uma faixa de sementeira, já no primeiro triénio, para uma área de 826,50 m2 composta por: 

• Nerium oleander; 

• Crataegus monogyna. 

 

Para a recuperação da área da pedreira, no final da vida útil da pedreira, é ainda proposta a 

plantação de azinheiras no plano de recuperação, dada a predominância desta espécie na envolvente 

da propriedade (e como visível nas Figuras seguinte).  

 

 

 
Figura 4.5.8 – Presença de azinheiras na envolvente e na área da Pedreira “Herdade da Bardeira”. 
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Esta é uma espécie adaptada à região o que garante à partida dois tipos de situações – fácil 

adaptação e baixos custos de manutenção. 

Para além do enquadramento paisagístico, a aplicação de vegetação pretenderá ainda atingir alguns 

objetivos técnicos, que estão interrelacionados entre si, tais como: 

→ Favorecer a taxa de infiltração; 

→ Consolidação de terrenos; 

→ Minimização da erosão superficial; 

 

A seleção de todas as espécies mencionadas deve-se a fatores relacionados com o seu 

enquadramento na paisagem e pelo facto de serem espécies de baixa manutenção.  

A empresa irá procedendo a operações de limpeza do terreno durante a vida útil da pedreira. As 

operações de limpeza do terreno consistem na remoção de restos de pedra que eventualmente se 

encontrem espalhados e pela preparação do terreno para as arbustivas e as azinheiras, incluindo a 

escarificação ou ripagem prévia do terreno. 

No quadro seguinte apresenta-se a sequência dos trabalhos de limpeza do terreno e de aplicação do 

material vegetal. 

 

Tabela 4.5.2. Operações de limpeza do terreno e aplicação de material vegetal. 

Operações Fase de recuperação 

Limpeza do terreno (m2) 119187,76 

Operações de sementeira de prado de 
sequeiro (m2) 

3450,3 

Operações de sementeira (m2) (arbustivas) 115737,46 

Plantação de azinheiras (unidade) 94 

 

Deve ser garantido o correto armazenamento do solo de coberturas resultantes das operações de 

decapagem, tanto quanto possível próximo do seu estado inicial, para posterior utilização nas 

operações previstas no PARP, na fase de recuperação paisagística. 
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Assim, as terras de cobertura que se prevê que resultem são provenientes na área de alargamento 

projetada para a área de escavação, que se prevê que tenha uma área total de cerca de 12320m2, 

porém, apenas 6500m2 possui solo com terras viáveis para posterior utilização. 

Considerando uma espessura de 20cm, estima-se um volume de 1300m3 de terra a depositar em 

pargas. É ainda necessário considerar um coeficiente de empolamento das terras em aterro de cerca 

de 30%, do qual resulta um volume de terras em pargas de 1692 m3. 

Para este efeito, as terras serão armazenadas numa parga com uma altura máxima de 2 m, de forma 

a evitar a compactação excessiva das mesmas, pelo que a área da parga será de 873,80m2. 

Na tabela seguinte são apresentados os volumes expectáveis de terras e cobertura. 

 

Tabela 4.5.3. Volumes de terras de cobertura e áreas das pargas 

Volume de Terras 
Cobertura (m3) 

Coeficiente de 
empolamento em aterro 

Volume em 
pargas (m3) 

Área de 
pargas (m2) 

1690 30% 1690 873,80 

 

Propõe-se a sementeira da parga, ao longo das fases de construção e exploração, onde se prevê que 

esta operação seja efetuada na mesma medida da deposição das terras de cobertura, no fim de cada 

fase. 

 

 

4.5.3.4. Drenagem 

A drenagem do terreno será feita de acordo com as condições da topografia e das alterações 

propostas na forma do terreno. 

O escoamento superficial local é efetuado de Sul para Norte, embora os declives sejam pouco 

acentuados. 

Como não estão previstas valas de drenagem na área de exploração, as águas pluviais escorrem por 

gravidade pelos taludes, acumulando-se no último piso. 

Como já mencionado antes, no final da vida útil da pedreira, para a fase de recuperação está prevista 

a acumulação de água na cavidade da exploração, resultante quer da subida do nível freático, quer 
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das águas pluviais, pelo que a zona de escavação servirá no futuro como reservatório de água, 

precavendo a falta de água nos meses de Verão, numa região bastante afetada pela seca. 

 

 

 

4.6. Calendarização das atividades 

Pretende-se no cronograma que se apresenta, articular os trabalhos previstos nas diferentes fases 

descritas no plano de Lavra com os trabalhos previsto no PARP, mostrando ainda o seu 

enquadramento ao longo dos 60 anos previstos para o tempo de vida útil da exploração, divididos 

nos triénios que compreende.
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 Triénios 
1º 

Triénio 
2º 

Triénio 
3º 

Triénio 
(…) 20º Triénio Plano 

 Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9  59 60 61(desativação)  

Fases Operações 

Fase de 
implementação/ 

Construção 

Implementação e melhoria de vedações e sinalização obrigatória                Plano de Lavra 

Redefinição e beneficiação de acessos internos                Plano de Lavra 

Implementação do novo parque de blocos                 Plano de Lavra 

Remoção da unidade de cubos e instalação de nova unidade de 
produção de cubos 

       
       

 
Plano de Lavra 

Fase de 
Exploração 

Trabalhos de Exploração na cavidade A                 Plano de Lavra 

Trabalhos de destapagem, preparatórios para o alargamento 
previsto da área de escavação 

       
       

 
Plano de Lavra 

Deposição das terras de cobertura resultantes dos trabalhos de 
destapagem na parga 

       
       

 
Plano de Lavra 

Alargamento da área de corta                Plano de Lavra 

Deposição dos restos de rocha no aterro                Plano de Lavra 

Fase de 
Recuperação 

Beneficiação das vedações existentes                PARP 

Modelação e recuperação da área da escombreira fora do limite                 PARP 

Sementeira da parga                PARP 

Plantações de espécies arbóreas (azinheiras)                PARP 

Sementeira de prado de sequeiro                PARP 

Plantação de faixas arbustivas                PARP 

Manutenção das medidas de recuperação                PARP 

Fase de 
Encerramento 

Desmantelamento de instalações e equipamentos 
       

       
 

PARP 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETO AO PROJETO 

(SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA) 

5.1. Enquadramento do projeto 

Este capítulo tem como principal objetivo caracterizar o estado atual do ambiente presente, 

denominada situação de referência, na área diretamente afetada pelo projeto bem como sua na 

envolvente.  

Foram considerados descritores biofísicos, culturais e socioeconómicos, que permitam descrever a 

área de estudo, a nível local e regional, nomeadamente os seguintes: 

 

Clima   Geologia e Geomorfologia 

Solos Recursos hídricos 

Sistemas Biológicos e Ecológicos Paisagem 

Ruído  Qualidade do Ar 

Vibrações Socioeconomia 

Arqueologia e Património Cultural Ordenamento do Território 

Resíduos  

 

Foram feitos levantamentos de campo e pesquisas bibliográficas para todos os descritores. Sempre 

que necessário foram efetuados contactos junto das entidades locais e regionais, bem como da 

população em geral, no sentido de se obter o maior número de elementos possíveis relativos aos 

descritores acima referenciados. 

 

5.1.1. Área do projeto 

Como já mencionado, a área referente à pedreira “Herdade da Bardeira” localiza-se na freguesia de 

Vimieiro, do concelho de Arraiolos, concretamente a cerca de 3500 m da povoação de Vimieiro – 

Figura 5.1.1. 
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Figura 5.1.1 – Enquadramento geográfico da área de estudo no concelho de Arraiolos (Fonte: Google Earth e 

CAOP 2018). 

 

Atualmente a área é ocupada pela atividade extrativa, conforme visível na figura 5.1.2. 
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Figura 5.1.2 – Situação atual da área da Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

 

 

Na envolvente predominam terrenos agrícolas e incultos, bem como algumas pedreiras. Pela 

observação da Figura 5.1.3, é evidente a existência de áreas de montado de sobro e azinho, e 

algumas explorações agro-silvo-pastoris. 

Todo o concelho de Arraiolos é marcado pelas características rurais, onde a atividade industrial 

possui um significado muito reduzido. O concelho possui traços muito planos, tal como na 

envolvente da pedreira.  
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Figura 5.1.3 – Aspeto da envolvente da área de estudo. 

 

 

Figura 5.1.4 – Enquadramento da área de estudo na envolvente. 
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5.2. Clima 

O clima é um descritor biofísico de extrema importância para os ecossistemas, uma vez que 

condiciona, direta ou indiretamente, a presença, a distribuição e as condições de vida das espécies, 

tanto animais como vegetais, presentes na natureza. 

É importante obter o conhecimento das principais características climáticas e meteorológicas da área 

de estudo, para tentar prever eventuais alterações ao nível do clima, por parte do projeto em causa. 

Conforme convencionado pela Organização Meteorológica Mundial, o clima é caracterizado pelos 

valores médios dos vários elementos climáticos num período de 30 anos, designando-se valor normal 

de um elemento climático o valor médio correspondente a um número de anos suficientemente 

longo para se admitir que ele representa o valor predominante daquele elemento no local 

considerado. Segundo a mesma Organização, designam-se por normais climatológicas os 

apuramentos estatísticos em períodos de 30 anos que começam no primeiro ano de cada década 

(1901-30, 1931-1960, (…) 1961-1990). Estas são as normais de referência, embora se possam calcular 

e utilizar normais climatológicas nos períodos intercalares, por exemplo, 1951-80, 1971-2000. 

O site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disponibiliza informação referente às 

normais climatológicas de 21 estações para o período 1971-2000, designadamente valores mensais e 

anuais dos principais elementos climáticos, bem como valores médios da temperatura máxima e 

mínima do ar e os totais de precipitação, assim como os respetivos valores extremos. 

De modo a analisar a situação meteorológica do concelho de Arraiolos, recorreu-se aos dados mais 

recentes disponíveis para a região, existentes no Manual “O Clima de Portugal. Fascículo XLIX, 

Volume 4 – 4ª Região: Normais Climatológicas da Região de «Alentejo e Algarve”, relativos ao 

período de 1951-1980, registados pela estação climatológica situada em Évora, bem como aos dados 

obtidos pela estação udométrica de Vimieiro, do mesmo período em causa, de modo a servir de 

comparação e poder chegar a uma conclusão mais fiável sobre o clima da região em estudo. Estas 

estações foram escolhidas, dentro das disponíveis para a região, de acordo com a proximidade e as 

características do local em estudo. 
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Tabela 5.2.1. – Características das estações meteorológicas consideradas. 

Localização Características Tipo de estação Período de Observação 

Vimieiro 

Latitude – 38º 50’N 

Longitude – 8º 50’W 

Altitude – 253 m 

Climatológica 1951-1980 

Évora – Mitra 

Latitude – 38º 32’N 

Longitude – 8º 01’W 

Altitude – 200 m 

Udométrica 1951-1980 

 

Os resultados das normais climatológicas possibilitam também identificar os diferentes tipos de 

clima, tendo-se utilizado para Portugal Continental a classificação de Köppen-Geiger, que 

corresponde à última revisão de Köppen em 1936. Os resultados obtidos pela cartografia, para esta 

classificação climática, permitem confirmar que na maior parte do território Continental o clima é 

Temperado, do Tipo C, verificando-se o Subtipo Cs (Clima temperado com Verão seco) e as seguintes 

variedades: 

 - Csa, clima temperado com Verão quente e seco nas regiões 

interiores do vale do Douro (parte do distrito de Bragança), 

assim como nas regiões a sul do sistema montanhoso 

Montejunto-Estrela (exceto no litoral oeste do Alentejo e 

Algarve). 

 - Csb, clima temperado com Verão seco e suave, em quase 

todas as regiões a Norte do sistema montanhoso 

Montejunto-Estrela e nas regiões do litoral oeste do Alentejo 

e Algarve. 

 

Numa pequena região do Baixo Alentejo, no distrito de Beja, 

encontra-se Clima Árido – Tipo B, Subtipo BS (clima de 

estepe), variedade BSk (clima de estepe fria da latitude 

média). 

 

Figura 5.2.1 – Classificação de Köppen-Geiger para Portugal Continental (Fonte: Instituto Português do Mar e 

da Atmosfera). 
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Para a área de estudo, de acordo com a classificação de Köppen-Geiger, o clima é do tipo Csa, ou 

seja, um Clima mesotérmico (temperado) húmido (C), onde a temperatura do mês mais frio é 

inferior a 18ºC, mas superior a 3ºC e o mês mais quente apresenta valores superiores a 10ºC. O 

Verão é seco (s), sendo a quantidade de precipitação do mês mais seco do semestre quente é inferior 

a 1/3 do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a 40 mm; quente e extenso (a): a temperatura 

média do ar no mês mais quente do ano superior a 22ºC, e há pelo menos quatro meses cuja 

temperatura é superior a 10ºC. 

 

 

5.2.1. Temperatura 

A região em estudo apresenta um clima de características mediterrânicas, como se pode verificar 

pelas amplitudes térmicas existentes, no entanto pode afirmar-se que ainda existem algumas 

influências atlânticas, que exercem o seu papel como elemento moderador, conduzindo a 

temperaturas amenas. 

Assim, de acordo com a tabela 5.2.2, para a estação climatológica de Évora, o valor médio das 

temperaturas mensais anuais registado nesta estação climatológica é de 15,4 ºC. O mês mais quente 

é Agosto, com 23,1 ºC, e o mês mais frio é Janeiro, com 8,6 ºC. Atendendo a estes valores pode 

aferir-se a significativa amplitude térmica média anual com 14,5 ºC. No que diz respeito aos valores 

máximos e mínimos, as temperaturas médias registadas são de 31,3 ºC, em Agosto e 3,8 ºC em 

Janeiro, respetivamente. Quanto a valores absolutos estão registados como máximo 41,6 ºC em 

Agosto e –7,1 ºC em Dezembro, como mínimo. 

Analisando de uma forma sucinta os valores médios da temperatura do ar, pode comprovar-se, como 

tem vindo a ser referido, a existência de contrastes térmicos algo acentuados entre os meses mais 

frios e os meses mais quentes. O Verão é moderado a quente, com cerca de 98 dias com 

temperaturas máximas superiores a 25 ºC. O Inverno por sua vez é moderado, com 3 meses 

(Dezembro a Fevereiro) em que ocorrem dias com temperaturas mínimas abaixo dos 0 ºC 

(totalizando por ano cerca de 11 dias). 
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Tabela 5.2.2 – Valores de temperatura média do ar para Évora no período de 1951-1980. 

 Temperatura média do ar (Valores médios) 

Local Évora 

MÊS Mensal Max Min 

Jan 8,6 
 

13,4 
 

3,8 
 Fev 9,5 

 
14,2 

 
4,8 

 Mar 11,2 
 

16,5 
 

5,9 
 Abr 13,4 

 
19,2 

 
7,7 

 Mai 16,7 
 

23,2 
 

10,2 
 Jun 20,2 

 
27,3 

 
13 

 Jul 23 
 

31,2 
 

14,7 
 Ago 23,1 

 
31,3 

 
14,9 

 Set 20,9 
 

28,2 
 

13,6 
 Out 16,7 

 
22,5 

 
10,9 

 Nov 12 
 

17 
 

6,9 
 Dez 9,2 

 
14 

 
4,5 

 Média Anual 15,4 21,5 9,2 

 

De acordo com a informação disponibilizada pelo Atlas 

do Ambiente (Figura 5.2.2), a temperatura média 

mensal de Vimieiro situa-se entre os 15 e os 16 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.2 – Temperatura média mensal de Portugal 
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Continental (Fonte: Atlas do Ambiente – DGA).  

5.2.2. Precipitação 

A análise da precipitação na região incidiu nas duas estações, Évora e Vimieiro. 

Analisando de modo sucinto a Tabela 5.2.3, constata-se que os valores de precipitação podem 

considerar-se medianos, indicando ser uma região ainda com algumas influências atlânticas. No que 

diz respeito à distribuição deste parâmetro ao longo do ano, as características mediterrânicos fazem-

se sentir em larga escala, o que conduz a um Inverno chuvoso e a um Verão seco. 

Os valores de precipitação observados na estação climatológica de Évora - Mitra e na estação 

udométrica de Vimieiro apontam para totais anuais de 664,6 mm e 608,7 mm, respetivamente (tal 

como visível na Figura 5.2.3). 

Conforme se constata, os valores dos dois locais apresentam-se na mesma ordem de grandeza, o que 

indica uma certa homogeneidade regional. 

Os maiores valores de precipitação ocorrem, nos meses de Inverno sem grandes oscilações entre 

eles. Este aspeto indica, como já foi referido, alguma influência mediterrânica. O mês de Janeiro é o 

mais chuvoso, na estação climatológica de Évora-Mitra com 97,7 mm, enquanto a estação 

udométrica de Vimieiro tem os valores mais elevados de precipitação em Dezembro, com 86,2 mm. 

 

Tabela 5.2.3. – Valores de Precipitação ocorrentes em Évora e Viana do Alentejo (1951-1980). 

 Precipitação (mm) 

 Évora Vimieiro 

Mês Média Total Máxima Diária Média Total Máxima Diária 

Jan 97,7 52,2 81,5 50,4 

Fev 95,2 58,1 83,9 60,6 

Mar 88,3 73,7 78,9 56,3 

Abr 52,6 60 46,2 41,9 

Mai 42,9 49,4 37,3 43,8 

Jun 26,6 43,8 24,1 44 

Jul 3,1 18,5 3,9 30,4 

Ago 3,1 20,3 1,8 7 

Set 27,7 93,3 27,9 52,8 

Out 65,7 76,8 68 56 

Nov 82,6 84 69 47,8 

Dez 79,1 67,8 86,2 82,6 

Ano 664,6 93,3 608,7 82,6 
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N 

A frequência da ocorrência de precipitação nas estações em análise evidencia alguma probabilidade 

de ocorrência de chuvadas de grande intensidade (23 dias para Évora-Mitra e 20 dias para Vimieiro, 

com valores de precipitação superior a 10 mm), com maior incidência no período entre Outubro e 

Março. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.3. Precipitação Total de Portugal (Fonte: Atlas do Ambiente – Agência Portuguesa de Ambiente). 

 

Analisando o gráfico com a precipitação média total da região (Figura 5.2.4), constata-se que as duas 

estações apresentam variação anual muito semelhante. Em Évora, a precipitação média mensal é 

normalmente mais elevada que em Vimieiro, exceto nos meses de Julho, Setembro e Outubro.  
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Figura 5.2.4 – Precipitação média total registada nas estações de Évora e Vimieiro (1951-1980). 

 

Tendo como base os valores da precipitação e da temperatura mensais obtidos na estação 

climatológica de Évora, é possível traçar o gráfico termo-pluviométrico, que permite a quantificação 

dos meses secos da região (Figura 5.2.4).  

 

Figura 5.2.5 – Gráfico termo-pluviométrico da região de Évora (dados de 1951 a 1980). 
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A partir deste gráfico observa-se a ocorrência de sete meses secos (entre Abril e Outubro) e cinco 

meses húmidos (entre Novembro e Março). A estação seca corresponde ao Verão, o que caracteriza 

também esta região climática. 

 

 

5.2.3. Humidade relativa do ar, evaporação e evapotranspiração 

Os valores de humidade variam ao longo do dia, apresentando uma diminuição significativa, o que 

seria de esperar, dado que a humidade varia inversamente com a temperatura. Verifica-se então que 

os valores mais elevados de humidade ocorrem nos meses de Inverno pela manhã. Pode afirmar-se 

que a região apresenta um clima húmido com valores médios anuais de 75% às 9 horas. 

No que diz respeito à evaporação o valor é elevado, com 1760 mm anuais. Ao contrário da 

humidade, a evaporação aumenta com a temperatura, pelo que os valores mais elevados ocorrem 

nos meses de Verão, mais concretamente entre Junho e Setembro, sendo o máximo em Agosto. 

 
De acordo com o Atlas do Ambiente (Figura 5.2.7), a humidade do ar no concelho de Vimieiro 

encontram-se normalmente entre os 65 e os 70%.  

 

 

Figura 5.2.7 – Carta de Humidade do Ar para o concelho de Arraiolos (Fonte: Atlas do Ambiente). 
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5.2.4. Nebulosidade e nevoeiro 

Estes dois meteoros são bons indicadores acerca da influência dos tipos climáticos mediterrânico e 

atlântico, sendo fundamentalmente característicos deste último. De acordo com os dados registados 

na estação climatológica de Évora-Mitra, no período entre 1951/1980 verifica-se que a ocorrência de 

Nevoeiro é baixa (21 dias), evidenciando tal facto que existe, neste local, uma acentuada influência 

mediterrânica. 

Os valores de ocorrência de nebulosidade são elevados (136 dias), o que indica fundamentalmente a 

presença de situações de relevo algo irregular, dado que estas neblinas são de natureza orográfica, 

originadas pela condensação das brisas marítimas húmidas que ao encontrarem uma barreira são 

obrigadas a subir para camadas mais altas da atmosfera onde arrefecem. 

 

 

5.2.5. Ventos 

Como pode ser observado na Tabela 5.2.4., em Évora-Mitra o vento sopra com maior frequência do 

quadrante Noroeste (NW–18,5%), seguindo-se em importância decrescente o quadrante de Sudeste 

(NE–16,9%) e os quadrantes de Oeste e Norte com 13,4% e 12,8% das frequências, respetivamente. 

No que diz respeito a ventos muito intensos pode afirmar-se que a sua ocorrência é praticamente 

nula registando-se apenas 1 dia com ventos superiores a 55 Km/h e 2,5 dias com ventos superiores a 

36 Km/h. Os períodos de calmaria atingem os 8,3 %. 

As velocidades médias registadas podem ser consideradas baixas, variando entre os 8 Km/h e os 12 

Km/h. Os valores mais altos registados neste período são NW, e W com 12 Km/h e 11,9 Km/h, 

respetivamente. 
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Tabela 5.2.4 – Valores de frequência e velocidade média dos ventos para Évora entre 1951 e 1980. 

 Évora 

RUMO Frequência Média Anual (%) Velocidade Média Anual (Km/h) 

N 12,8 10,2 

NE 16,9 

 

8,8 

 E 7,2 

 

10,0 

 SE 4,7 

 

9,3 

 S 4,0 

 

9,6 

 SW 14,1 

 

10,3 

 W 13,4 

 

11,9 

 NW 18,5 

 

12,0 

 Calma 8,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.6 – Rosa de Frequências e Velocidades médias dos ventos para a região de Évora – Mitra (intervalo 

de tempo 1951-1980). 
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De um modo geral, os ventos de sul e sudeste fazem elevar as temperaturas dos meses mais frios, 

sendo muito bem tolerados. No Verão, apesar de pouco frequente, o vento de sudeste (Suão) pode 

criar um ambiente com temperaturas elevadas e muito secas. 

Os ventos, regra geral secos, de Nordeste são frios, e os de Este alternadamente frios, no Inverno, e 

quentes, no Verão. Podemos afirmar que os locais expostos aos quadrantes Norte e Este são os mais 

desfavoráveis para instalações humanas e industriais, sendo, no entanto, de realçar as baixas 

frequências destes rumos na região em estudo. 

 

 

5.2.6. Orvalho e geada 

Os registos obtidos na estação climatológica de Évora - Mitra mostram o aparecimento de geadas 

durante sete meses do ano, de Outubro a Abril, a que corresponde um valor médio anual de 21 dias, 

ocorrendo o máximo em Dezembro e Janeiro.  

No que diz respeito ao orvalho verifica-se o seu aparecimento, em média, durante 58 dias. O valor 

mínimo de dias com a ocorrência de orvalho dá-se em Agosto com aproximadamente 1 dia, o 

máximo ocorre em Março com 8 dias. 

Deve referir-se que estes meteoros não interferem, em termos ambientais, com o processo 

produtivo das pedreiras, pelo que a sua análise é meramente indicativa para o EIA. 
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5.3. Geomorfologia e Geologia 

5.3.1. Enquadramento geológico  

5.3.1.1. Geologia regional 

O presente estudo refere-se à pedreira “Herdade da Bardeira”, que se encontra implantada na região 

do soco herciníco da Península Ibérica, na Zona da Ossa-Morena (ZOM). 

A área total (licenciada e ampliação) encontram-se abrangidas pela Carta Geológica de Portugal 36-A, 

Pavia, à escala 1:50 000 (ver figura 3.2.). 

A região em estudo enquadra-se numa das cinco zonas paleogeográficas e tectónicas do Maciço 

Ibérico definidas por Lotze ( 1956 in Teixeira. 1981 ), fazendo parte da Zona da Ossa Morena, como 

se pode observar na seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.1. – Zonas Paleogeográficas e Tectónicas do Maciço Hespérico. Fonte: IGM vol. 31 n.º 4.1994. e V 

Congresso Nacional de Geologia.1998. 

 

A área em questão 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.  

Localização aproximada 

da área em estudo 
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O maciço granítico, onde se encontra a pedreira e a área de ampliação requerida, faz parte de um 

substrato antigo cristalino e cristalofílico da extensa faixa cristalofílica de Évora-Aracena pertencente 

ao segmento hercínico do sudoeste peninsular. Este é caracterizado de um modo geral por granito 

de grão grosseiro a médio com tendência porfiróide, de composição calco-alcalina. 

De idade compreendida entre 253-280 m.a., a intrusão granítica corta estruturas hercínicas, sendo 

por sua vez recortado por numerosos filões pegmatíticos, os quais preenchem fraturas de direção 

NE-SW e NW-SE. Estes filões atingem igualmente as formações circundantes mais antigas. 

Este granito de duas micas, essencialmente biotítico, apresenta megacristais de feldspato potássico, 

branco a rosado, sendo a sua textura é hipidiomórfica-granular. 
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Figura 5.3.2. – Localização da pedreira na Carta Geológica de Portugal 36-A (Pavia), à escala 1:50 000. 
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5.3.1.2. Geologia Local 

As unidades mais antigas que afloram na região do Vimieiro são de idade pré-câmbrica e formam 

pequenos retalhos de rochas metamórficas de natureza xistenta (micaxistos), alongados 

essencialmente na direção NW-SE. Estão encaixados numa formação essencialmente constituída por 

gneisses graníticos, de duas micas, por vezes com esmagamento vidente, a qual se estende para SE 

de Vimieiro e para NW, passando por Pavia e Mora, desaparecendo recoberta por sedimentos 

recentes de idade terciária e quaternária.  

A sul das unidades referidas no parágrafo anterior localiza-se o complexo granítico de Évora, que 

aflora na direção NW-SE e é constituído por vários maciços de rochas magmáticas encaixadas em 

formações predominantemente xistentas do Précâmbrico e do Paleozóico. Aqueles maciços 

eruptivos, granitos, granogranitos, tonalitos, granitos e gabros estão cobertos em alguns locais por 

sedimentos do Terciário e do Quaternário. 

Fazem parte deste complexo, além do granito porfiróide de grão médio a grosseiro, o Granito do 

“Vimieiro”, os quartzogranitos, de grão médio a grosseiro, com foliação evidente e encraves 

xistentos e anfiboliticos, por vezes abundantes, que afloram largamente para sul da povoação de 

Vimieiro até ao limite S da folha 36-A da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000. 

Grande número de afloramentos de rochas filonianas intruem as unidades de natureza ígnea e 

metamórfica acima descritas, sendo os mais abundantes de natureza pegmatítica. Afloram a NW de 

Vimieiro com orientação predominante NW-SE e a SW da mesma povoação aqui com orientação 

essencialmente NNE-SSW. Alguns filões de microgranito afloram também a S de Vimieiro. Igualmente 

frequentes são os filões de natureza quartzosa os quais são mais abundantes a N de Vimieiro, 

intruindo as rochas xistentas do Silúrico e com orientação predominantemente NW-SE. Mais raros na 

área da carta apresentada são os filões de microgranito. 

Rochas sedimentares terciárias pertencentes ao complexo arcósico e argiloso de Brotas cobrem as 

rochas ígneas e metamórficas formando retalhos dispersos. Formações mais recentes aluvionares de 

idade quaternária ocorrem nos vales dos cursos de água e linhas de água mais importantes e são 

constituídos essencialmente por areias e cascalheiras com algumas intercalações argilosas. 

A Pedreira “Herdade da Bardeira” está instalada na bordadura NE de um dos maciços de natureza 

granítica do referido complexo granítico de Évora. Para uma análise detalhada da geologia local da 

pedreira, saliente-se que o maciço granítico apresenta fracturação relativamente espaçada, boa 

homogeneidade textural e são relativamente raros afloramentos de rochas filonianas. 
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• Lito-estratigrafia 

Segundo Zbyszewski, et al. (1980), a rocha hercínica explorada na Pedreira “Herdade da Bardeira” é 

designada por “Granitos porfiroides de grão grosseiro a médio, biotítico associado a pegmatitos (yπ)” 

(Figura 2.3).  

Trata-se de um maciço granito, de grande área, de orientação geral E-W, delimitado 

aproximadamente pelas povoações de Vimieiro, Pavia e São Gregório. As estruturas hercínicas são 

cortadas por esta intrusão tardia pós-cinemática. Na bordadura não apresenta auréola de contacto e 

está quase sempre tectonizado (deformação de tipo rutura), devido a falhas ou possíveis efeitos de 

protoclase (Zbyszewski, et al., 1980). 

Segundo os mesmos autores, este maciço granítico encontra-se recortado por numerosos filões 

pegmatíticos, de microgranito e de quartzo, preenchendo fraturas com direções predominantemente 

para NE-SW e NW-SE. 

Este granito de duas micas, essencialmente biotítico, de composição calco-alcalina, com tendência 

monzonítica, apresenta megacristais de feldspato potássico, branco ou rosado. A textura 

hipidiomórfica granular, por vezes com vestígio de cataclase. O feldspato alcalino é habitualmente a 

microclina e microclina-pertite em cristais sub-automórficos e alotrimórficos. A plagioclase 

corresponde a uma oligoclase cálcica, por vezes zonada e envolvida frequentemente por mirmequite 

bastante desenvolvida (Zbyszewski, et al., 1980). 

 

 

5.3.2. Geomorfologia e Tectónica 

5.3.2.1. Geomorfologia local 

O relevo representa as várias formas e compartimentos ao nível da superfície, nomeadamente uma 

serra, montanha, colina, planalto, planície, depressão, etc. Pode ser influenciado pela ação de vários 

agentes que são responsáveis pela sua formação, desgaste e modelagem, como os sismos, os ventos 

ou a água, entre outros.  

Em Portugal, verifica-se uma forte diferença no relevo entre o Norte e o Sul do país. O contraste 

visível no nosso país e que domina tantos aspetos da Geografia de Portugal, é devido quer à 

estrutura quer à evolução tectónica de conjunto.  
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Cerca de 72% do território português encontra-se abaixo dos 400m e, apenas em raros pontos, os 

relevos elevados chegam até à costa. As altitudes superiores a 700m ocupam apenas 12% da 

superfície do país, muito desigualmente repartidas no Norte e no Sul. No Norte, montanhas, 

planaltos elevados, vales profundos ou bacias fluviais que se apertam rapidamente para o interior, 

contrastam com as terras baixas do Sul, constituídas por extensas bacias deprimidas, peneplanícies 

pouco elevadas e relevos residuais parcelados e distantes. Na metade meridional do País, verificam-

se apenas as cristas quartzíticas da Serra de São Mamede. Junto da fronteira, e nas cúpulas eruptivas 

de Monchique, no Algarve, registam-se altitudes acima de 700m.  

O relevo português completa-se com uma franja de planícies litorais, realçando-se três grandes 

conjuntos: a planície da Beira Litoral formada pelas planícies aluviais do Vouga e Mondego, a planície 

do Algarve e as planícies aluviais do Tejo e do Sado. 

Os parâmetros que caracterizam a topografia da área onde se localiza a pedreira indicam que se trata 

de um local onde as altitudes máximas variam entre os 200 e os 220 metros, como se pode verificar 

na Carta Hipsométrica (ver Figura 5.3.3) o que, no enquadramento geral da região, representa um 

ponto com valores médios, dado que a região envolvente apresenta altitudes que variam entre os 

180 e os 280 metros. 

De acordo com a cartografia existente à escala 1:25 000 pode afirmar-se que os declives são pouco 

acentuados, com valores situados entre os 3% e os 6%, e que toda a região envolvente apresenta 

declives suaves não ultrapassando, na sua grande maioria, os 3%. 

O relevo apresenta-se assim plano, não se denotando a existência de locais que se diferenciem no 

espaço. 
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Figura 5.3.3. – Carta hipsométrica do Concelho de Arraiolos (Fonte: Atlas do Ambiente, 

http://www.apambiente.pt). 

 

5.3.2.2. Tectónica 

As estruturas tectónicas existentes na Folha 36-A da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, 

resultaram da sobreposição de cinco fases principais de deformação, pertencentes o ciclo orogénico 

hercínico (Zbyszewski, et al., 1980): 

a) A primeira fase, talvez a mais importante, originou dobramento isoclinal, sinmetamórfico, 

com vergência para SW, eixos de direção NNW-SSE e associadas a xistosidade de fluxo S1. 

Nesta fase ocorreu ainda algum do processo de metamorfismo regional, o início da 

migmatização e a instalação da série de granitos alcalinos; 

b) A segunda fase de deformação atinge as estruturas anteriores e é responsável pela formação 

de dobras ortorrômbicas, decimétricas a métricas, com eixos de direção WNW-ESE, com 

planos axiais fortemente inclinados (70o a 80o), associados a clivagem de fratura S2. A 

intrusão do granito de Pavoa (280 m.a.) ocorreu nesta fase; 

c) O redobramento de terceira fase, de fraca curvatura, pode observar-se localmente e com 

direções sensivelmente para E-W; 

Concelho de 

Arraiolos 

N 
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d) A quarta fase fica marcada pela ocorrência de cavalgamentos segundo a direção WNW-ESE a 

E-W, com uma componente horizontal apreciável. O contacto mecânico entre o granito de 

Pavia e os gnaisses envolvente é apenas um dos vários exemplos; 

e) Na quinta fase dão-se desligamentos com direções aproximadamente NE-SW, ou com 

direções conjugadas. Estes acidentes afetaram as estruturas anteriores e deverão ser os 

responsáveis pela distorção dos dobramentos das fases anteriores. 

 

Posteriormente, após o término do ciclo hercínico, algumas destas falhas rejogaram para darem 

origem a bacias onde se depositaram as formações terciárias. Algumas destas são reativadas, 

atingindo os depósitos mais recentes (Zbyszewski, et al., 1980). 

De acordo com as informações recolhidas numa campanha de campo, realizada no âmbito do Plano 

de Pedreira da Pedreira “Herdade da Bardeira” (elaborado pela Granital, em 2010), a fraturação que 

afeta o granito na área da pedreira não é, em termos gerais, muito abundante em algumas zonas da 

pedreira, permitindo a obtenção de blocos de grande dimensão nestas zonas. Noutras torna-se 

menos densa e obliqua à disposição das bancadas. A orientação dos sistemas principais observados 

nas diversas frentes pode variar bastante, tal como os espaçamentos médios registados. De seguida 

enunciam-se as principais direções de fraturas nas várias frentes da pedreira: 

a) Na frente, a N o sistema de fraturas mais frequente tem direção próxima de N 65º a 80º W 

com pendores intermédios para E e W. A fraturação observada é mais densa no degrau 

superior onde é difícil obter bloco comercial, mas diminui nos degraus subjacentes; 

b) Na frente mais virada para leste regista alguma dispersão na orientação das fraturas, com 

predomínio das sub-horizontais ou com pendores moderados e espaçamentos relativamente 

largos da ordem de 3 a 4m. O sistema mais representativo desta frente apresenta uma 

direção que varia entre N30º a 65ºE. A rocha encontra bastante alterada no degrau superior 

e em parte alterada no degrau 2, onde a exfoliação superficial facilitou alguma alteração; 

c) Na frente mais virada a Sul predominam fraturas com direção preferencial NE-SW, com 

pendores francos e moderados para SE e com espaçamentos também bastante largos, da 

ordem dos 3m. O granito mostra-se bastante alterado no degrau superior e algo amarelecido 

no degrau intermédio, em especial junto das fraturas; 

d) Na frente Oeste, a fracturação é bastante densa e com espaçamentos que chegam a ser 

inferiores a 0,5m, dado que se situa na zona de influência de uma falha importante com 
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direção N40oE e pendor 80o-85oS. Esta falha condiciona a fracturação da frente virada para 

ocidente e provoca uma intensa alteração e rubenização das diáclases do granito, numa faixa 

com mais de 7m, fazendo com que nesta zona apenas seja possível a extração de cubos. 

Salienta-se ainda que, um grande número de fraturas com esta direção condiciona a 

fraturação total desta pedreira. 

 

 

5.3.2.3. Sismologia 

A Sismologia é o estudo dos sismos e, genericamente, dos diversos movimentos que ocorrem na 

superfície do globo terrestre.  

O território do continente, assente na placa euro-asiática, caracteriza-se por uma sismicidade de 

nível intermédio em termos globais, quer em termos de magnitude, quer em termos de frequência. 

A maior parte dos sismos acorrem na zona sul do Algarve, mas principalmente a sudoeste do cabo de 

São Vicente. Nos últimos 40 anos existe alguma aglomeração sísmica na zona de Évora, na zona 

litoral entre Santarém e Coimbra e a este da Costa Vicentina. No restante território a sismicidade 

tem sido dispersa. 

No Arquipélago da Madeira, assente sobre a placa africana a sismicidade é baixa e o número de 

sismos sentidos é reduzido. Já no Arquipélago dos Açores a sismicidade é alta em termos de 

frequência e intermédia em termos de magnitude. 

Para a análise do descritor sismicidade neste EIA, foi analisada a Carta de Isossistas de Intensidades 

Máximas, desenvolvida pelo INMG em 1997, e disponibilizada pelo Instituto de Meteorologia. De 

acordo com esta carta, a zona em estudo possui uma intensidade máxima de sismicidade igual a VI 

na escala de Mercalli-Sieberg, o que caracteriza a zona como de ocorrência de sismos baixa. 

Logo, a área em estudo insere-se precisamente numa zona de intensidade sísmica média em Portugal 

Continental (ver figura 5.3.7.).  

De acordo com a informação fornecida pelo Instituto de Meteorologia, um grau de intensidade 

máxima de sismicidade igual a VI é caracterizado como Bastante Forte: “Sentido por todos. Muitos 

assustam-se e correm para a rua. As pessoas sentem a falta de segurança. Os pratos, as louças, os 

vidros das janelas, os copos partem-se. Objetos ornamentais, livros, etc., caem das prateleiras. Os 

quadros caem das paredes. As mobílias movem-se ou tombam. Os estuques fracos e alvenarias do 
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tipo D fendem. Pequenos sinos tocam (igrejas e escolas). As árvores e arbustos são visivelmente 

agitados ou ouve-se o respetivo ruído.” 

Apesar de se tratar de uma intensidade sísmica de algum significado, no panorama nacional não é 

das zonas de maior intensidade sísmica. Não obstante, o enquadramento da indústria extrativa nesta 

zona não irá acarretar qualquer risco para a estabilidade e segurança de bens e pessoas, mesmo com 

a pontual utilização de explosivos no processo produtivo. 

 

 

Figura 5.3.4. Carta de Intensidade Sísmica (s/ escala) (Fonte: Instituto de Meteorologia, 

http://www.meteo.pt/).  

 

  

  Área em estudo 

N 
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5.4. Solos e Uso do solo 

O estudo pedológico do solo objetiva a sua caracterização, sendo uma das finalidades mais uteis 

adequar a ocupação desejada de determinado local ao tipo de solo ali existente. 

 

 

5.4.1. Caracterização pedológica e capacidade de uso do solo 

Para a identificação da categoria taxonómica dos solos na área de estudo, recorreu-se aos dados 

disponibilizados pelo Atlas do Ambiente (no portal do Sistema Nacional de Informação de Ambiente, 

SNIAMB), com base na reprodução da carta apresentada à FAO (Food and Agriculture Organization), 

SROA - 1971 (Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário). 

 

De acordo com a informação da carta SROA, na área da pedreira encontram-se duas classes de solo 

distintas, nomeadamente Cambissolos Êutricos, rochas eruptivas e Luvissolos Vérticos (Figuras 5.4.1 

e 5.4.2). 
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Figura 5.4.1 – Carta de Solos de Portugal Continental, com pormenor da zona envolvente à pedreira. 

Área de estudo 
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Figura 5.4.2 – Pormenor da classificação do tipo de solos na área da Pedreira “Herdade da Bardeira” (Fonte: 

Atlas do Ambiente). 

 

 

5.4.2. Capacidade de uso do solo 

A Carta de Capacidade de Uso do Solo é uma interpretação da Carta de Solos, que os agrupa em 

manchas de acordo com as suas limitações e potencialidades, sempre do ponto de vista da sua 

exploração agrícola. 

Tendo em consideração a Carta de Capacidades de Uso do Solo (Figura 5.4.2), verifica-se que os solos 

onde a pedreira está localizada, são solos da classe D – subclasse Ds (limitações na zona radicular). 



   Avaliação de Impacte Ambiental 

    Volume I – Relatório Síntese 

 Ampliação da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” 

113 
GRANITAL – GRANITOS DE PORTUGAL, S.A. 

HERDADE DO CHACIM | E.N. 243, KM 188 | 7350 - 481 ELVAS  

 

FALTA LEGENDA 

 

 

 

 

Figura 5.4.3 – Carta de Capacidade de Uso do solo para a área da Pedreira “Herdade da Bardeira” 

(Fonte: Altas do Ambiente). 

 

Conforme indicado pelo S.R.O.A., os solos pertencentes a esta classe apresentam as seguintes 

características: 

➢ Capacidade de uso baixa; 

➢ Limitações severas; 

➢ Riscos de erosão elevados a muito elevados; 

➢ Não suscetíveis de utilização agrícola, salvo casos muito especiais; 
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➢ Poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matos e exploração 

florestal. 

 

As limitações que estes solos apresentam levam a que o tipo de culturas seja restrito, não sendo a 

agricultura praticamente viável, nesta classe de classificação admite-se a possibilidade de, em casos 

excecionais e em condições especiais, os solos poderem ser cultivados durante períodos não muito 

longos, mas sempre sujeitos a grandes restrições. 

As principais limitações dos solos, no local em estudo, resultam dos seguintes fatores: 

➢ Espessura efetiva muito reduzida; 

➢ Riscos de erosão elevados a muito elevados; 

➢ Severos a muito severos efeitos da erosão; 

➢ Deficiências de água durante o período seco estival; 

➢ Grande quantidade de elementos grosseiros ou afloramentos rochosos que limitam muito a 

utilização do solo por impedirem o uso de maquinaria pesada e dificultarem o uso da restante. 

 

 

5.4.3. Ocupação do uso do solo atual 

A ocupação atual do solo da envolvência, onde se insere a pedreira “Herdade da Bardeira”, 

corresponde, na sua grande maioria, a exploração agro-silvo-pastoril, caracterizada por áreas, não 

muito significativas, de agricultura arvense de sequeiro e vastas áreas de montado de azinho e sobro, 

pouco denso, onde também se pratica a pastorícia (Figuras 5.4.3 e 5.4.4). Pelas suas características 

intrínsecas (essencialmente o aparecimento de muitos afloramentos rochosos de granito), os solos 

não têm aptidões agrícolas, o que se reflete nos usos existentes (Figura 5.4.5), bem como na carta de 

capacidade de uso do solo anteriormente apresentada.  
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Figura 5.4.3 – Uso atual do solo a Este da pedreira “Herdade da Bardeira”. 

 

 

Figura 5.4.4 – Uso atual do solo a Sul da pedreira “Herdade da Bardeira”. 
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Figura 5.4.5 – Fotografia aérea do local da pedreira, com os limites do uso atual do solo (Fonte: Google Earth). 

 

De acordo com a Carta de Regime de Uso do Solo, disponibilizada pelo SNIT, a área da Pedreira 

“Herdade da Bardeira” está classificada como Espaço de Exploração de Recursos Geológicos e Espaço 

de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal (a diferença na classificação de Espaço de Exploração de 

Recursos Geológicos dever-se-á provavelmente à discrepância na classificação do PDM, uma vez que 

são polígonos idênticos). 

 

Indústria extrativa 

Planos de água 

Montado 
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Figura 5.4.6 – Classificação da área de estudo de acordo com a Carta de Regime do Uso do Solo (Fonte: SNIT). 

 

De acordo com a Carta de Uso e Ocupação do solo para 2018 (COS 2018), disponibilizada pela 

Direção Geral do Território, a área de estudo está classificada como “Territórios Artificializados” e 

“Pedreiras”, como visível na figura 5.4.7. 
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Figura 5.4.7 – Classificação da área de estudo de acordo com o COS 2018 (Fonte: SNIG – Direção Geral do 

Território, http://mapas.dgterritorio.pt/viewer/index.html). 

  

Área de estudo 
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5.5. Recursos hídricos  

5.5.1. Recursos hídricos superficiais 

De acordo com a Lei da Água (Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro), a região hidrográfica constitui a 

unidade principal de planeamento e gestão das águas, tendo por base a bacia hidrográfica. 

O local em estudo integra-se na Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (ver Figura 5.5.1.), que corta 

longitudinalmente a Península Ibérica, com uma orientação dominante E-W, ocupando uma área de 

80.629 Km2, dos quais aproximadamente 30% corresponde ao território nacional.  

 

 

Figura 5.5.1. Enquadramento da Bacia Hidrográfica do rio Tejo e do concelho de Arraiolos (Fonte: INAG – 

SNIRH, http://snirh.inag.pt). 

http://snirh.inag.pt/
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5.5.1.1. Região hidrográfica do Tejo 

A bacia hidrográfica do Tejo é a quinta maior bacia hidrográfica da Europa, cobrindo uma área de 80 

629 Km2, como já foi referido. Em Portugal, a bacia apresenta 24 800 Km2, como um largo corredor 

orientado de ENE para WSW, esta orientação e configuração é determinada pela inclinação geral da 

Meseta e pelos limites impostos pelos alinhamentos dos vigorosos relevos, a Norte, da Cordilheira 

Central (Serras de Somosierra, Guadarrama, Gredos, Gata Estrela, que se prolongam pelas Serras de 

Lousão, Sicó, Candeeiros, Montejunto, a Norte, e das elevações menos alterosas, a Sul, dos Montes 

de Toledo, Altamira, Guadalupe, S. Pedro, S. Mamede, Ossa e, finalmente, Arrábida) (INAG, 1999). 

O curso principal do Tejo apresenta cerca de 1 100 Km de comprimento, 230 dos quais em Portugal. 

No território nacional, a bacia espraia-se largamente para Sul, com a sub-bacia do Sorraia, sendo 

apertada a Norte, no troço final, pelo Maciço Calcário Estremenho. 

Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica (INAG, 1999), a bacia do Tejo inclui-se na zona central do país 

e, em relação à sua divisão administrativa, abrange uma franja reduzida do distrito da Guarda e do 

de Leiria, a quase totalidade do de Castelo Branco, do de Portalegre e parte do de Setúbal, todo o de 

Santarém, cerca de um terço do de Évora, bem como a metade oriental do de Lisboa. A Bacia atinge 

94 concelhos distribuídos entre a Região Alentejo, Centro e Lisboa e Vale do Tejo. 

O âmbito espacial do Plano é constituído por 16 sub-bacias hidrográficas principais correspondentes 

aos afluentes mais importantes do rio Tejo, por uma pequena sub-bacia hidrográfica endorreica, por 

um conjunto de zonas hidrográficas correspondentes a linhas de água de menor dimensão que 

drenam diretamente para o rio Tejo e ainda pela região hidrográfica de pequenas linhas de água que 

drenam para o Oceano Atlântico, compreendidas entre a Costa da Caparica e o Cabo Espichel, que se 

designou por "ribeiras a Sul do Tejo".  

 

5.5.1.2. Sub-bacia do Rio Sorraia 

A Bacia do Rio Tejo é composta por diversas sub-bacias, sendo a sub-bacia do Rio Sorraia aquela 

onde se situa a pedreira “Herdade da Bardeira”, tal como visível na Figura 5.5.2. 

É a maior sub-bacia da área do PBH Tejo, com 7 556 km2 (≈ 30% da sua área total), localizada na 

margem esquerda do Tejo. 
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Figura 5.5.2. Mapa parcial das principais sub-bacias hidrográficas da Bacia do rio Tejo, com indicação da 

localização da pedreira s/escala (Fonte: PBH Tejo, INAG).  

 

Abrange totalmente os concelhos de Alter do Chão, Avis, Crato, Montemor-o-Novo, Mora e Sousel e 

abrange parcialmente 17 concelhos: Arraiolos, Arronches, Benavente, Borba, Coruche, Elvas, 

Estremoz, Évora, Gavião, Monforte, Montijo (Canha), Nisa, Ponte de Sôr, Portalegre, Redondo, 

Salvaterra de Magos e Vendas Novas. 

Área em estudo 
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Esta sub-bacia ocupa uma parte importante da área constituída pelos depósitos terciários do Baixo 

Tejo e da área envolvente constituída por afloramentos do Maciço Antigo. Entre estes salientam-se 

as rochas graníticas de Nisa e de Arraiolos e as metamórficas xistentas, de orientação NW-SE entre os 

dois domínios graníticos. Incluem-se nas rochas metamórficas ocorrências significativas de calcários 

cristalinos. No vale do Sorraia constituíram-se importantes depósitos de aluvião. 

Nesta sub-bacia e, em particular, no domínio dos depósitos terciários, identificaram-se aquíferos de 

tipos diferentes (livres, semi-confinados ou confinados). 

Numa faixa horizontal de Coruche a Monforte, alargada na zona este, pode-se considerar o clima 

como sendo sub-húmido seco; a restante área é sub-húmida húmida, exceto a região de Portalegre, a 

qual é pouco húmida. A precipitação anual média apresenta valores compreendidos entre 560 e 650 

mm, na zona centro sul e região de Benavente, e 650 a 840 mm na restante área, tendo um valor 

médio de 670 mm; a evapotranspiração potencial (segundo o método de Thornthwaite) é de 800 

mm, variando entre 760 mm, na região Oeste, e 930 mm, na região Este; note-se que a região Norte 

apresenta valores próximos dos mínimos. 

 

Figura 5.5.3. Precipitação média anual na Bacia do rio Tejo 
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Quanto à seca, estritamente analisada do ponto de vista hidrológico, constatou-se que, no período 

compreendido entre 1941/42 e 1990/91, a sub-bacia pode ser frequentemente alvo de ocorrência de 

seca, afetando totalmente (11 anos) ou parcialmente a zona. 

As zonas críticas de inundação situadas na sub-bacia do rio Sorraia são as seguintes: 

- Rede viária – os troços normalmente afetados são: 

• . EN 114-3 – Salvaterra de Magos (sub-bacia TEJO 3) - Coruche; 

• . EN 118 – Samora Correia – Benavente e Benavente – Salvaterra de Magos (sub-

bacia TEJO III); 

- Culturas agrícolas – das culturas normalmente submergidas destacam-se os arrozais existentes ao 

longo dos rios Sorraia e Almansor e das ribeiras de Santo Estevão, de Lavre e de Canha, bem como na 

zona de Benavente. 

O escoamento anual médio desta sub-bacia na série de anos de 1934/35 a 1989/90 foi de 156,8 mm, 

valor de significado reduzido no âmbito do PBH Tejo; é muito frequente o caudal anular-se nos 

meses de Agosto e Setembro. 

 

5.5.1.3. Hidrografia 

Uma bacia hidrográfica é uma zona de terreno na qual a água, os sedimentos e as partículas 

dissolvidas drenam para um único ponto. A bacia é drenada por um grande número de correntes, 

cujo tamanho aumenta as águas abaixo, desde pequenos cursos de água até os grandes rios que 

desaguam no mar. Estas correntes são a causa das diferentes orientações existentes na bacia.  

A rede de drenagem é, provavelmente, um dos fatores mais importantes na definição de um 

território. A partir desta, é possível obter uma grande quantidade de informação relativamente à 

rocha e aos materiais do solo, à quantidade de água que circula, à morfologia, entre outros. 

A rede de drenagem na envolvente da pedreira apresenta-se bem definida, com um aspeto 

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. 
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As linhas de água mais importantes do concelho de Arraiolos são a ribeira de Tera e do Freixo, 

afluentes do Tejo. Para além destas linhas de água verifica-se a ocorrência de outras com menor 

significado, muito ramificadas (de acordo com o substrato rochoso em presença). 

A área do projeto não interfere de forma direta com nenhuma das linhas de água existentes no na 

envolvente. A área sujeita a RERAE foi ajustada de forma a não interferir com a linha de água que se 

encontra junto ao limite Sul do polígono sujeito a AIA. 

 

 

 

Figura 5.5.4.  Localização da área de estudo na rede de drenagem superficial (Fonte: SNIAmb). 
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5.5.1.4. Qualidade das águas 

De acordo com a informação fornecida pelo SNIAMB, o estado ecológico da massa de água “Ribeira 

do Freixo” é BOM (Figura 5.5.7). 

 

 

Figura 5.5.7 – Estado ecológico da massa de água mais próxima da área de estudo (Fonte: SNIAMB, Agência 

Portuguesa do Ambiente). 

 

Já no que se refere ao estado químico, para a envolvente da área de estudo, as águas superficiais 

apresentam um estado químico desconhecido, conforme informação do SNIAmb (ver figura 

anterior).  

 

 

5.5.1.5. Fontes poluidoras 

No que se refere às fontes poluidoras da Bacia do Rio Tejo, de acordo com o PGBH em termos de 

fontes de poluição, a poluição tópica industrial tem muita expressão, estimando-se em cerca de 232 

700 hab.eq. em CBO5. 

As suiniculturas abrangidas pela Diretiva IPPC (distribuídas pelos concelhos de Montemor-o-Novo, 

Benavente, Borba, Coruche e Montijo) são responsáveis por 42% da carga poluente industrial em 

CBO5 gerada nesta sub-bacia. 

As atividades sazonais (excluindo produção de azeite e de vinho) representam 15% do CBO5 e a 

restante indústria alimentar - onde se incluem duas grandes unidades, uma fábrica de tomate em 
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Mora e uma fábrica de açúcar em Coruche - corresponde a 36% da carga industrial em CBO5 e 53% 

da carga em CQO. 

A restante carga poluente industrial que se gera nesta sub-bacia encontra-se distribuída de um modo 

relativamente semelhante por outras atividades industriais. 

O concelho do Montijo é o principal responsável pela carga poluente industrial da sub-bacia, com 

23% e 22% respetivamente da carga industrial em CBO5 e CQO; segue-se-lhe o concelho de 

Benavente - com 25% e 10% - e o concelho de Coruche - com 6% e 10%, relativamente aos mesmos 

parâmetros. 

De referir ainda uma exploração mineira em produção no concelho de Fronteira, para quartzo 

feldspato, com 50 ha de área contratual, e duas explorações no concelho de Montemor-o-Novo, uma 

em produção e outra sem informação quanto ao seu estado, ambas para quartzo feldspato e com 50 

ha de área contratual. 

Quanto à descarga de substâncias perigosas, identificaram-se a fábrica de tomate em Mora, uma 

fábrica de lacticínios em Avis e uma fábrica de acumuladores e pilhas elétricas em Benavente. 

A poluição tópica desta sub-bacia é elevada no contexto da área do PBH Tejo - cerca de 5,6% de 

CBO5, 4,3% do CQO, 6,6% dos SST, 7,2% do P total e 6,3% do N total, relativamente a toda a área em 

estudo, sendo a sua componente associada à poluição urbana francamente superior à componente 

associada à produção industrial, para qualquer dos parâmetros avaliados. 

Nesta sub-bacia existe intensa atividade agrícola e há vastas áreas de regadio. 

Localizam-se nesta sub-bacia diversas albufeiras, que estão no estado hipereutrófico - Crato, Divor, 

Gáfete, Montargil - ou eutrófico - Furadouro, Gameiro, Maranhão. 

A albufeira do Divor - destinada a fins hidroagrícolas, abastecimento municipal (com captação 

presentemente desativada) e fins industriais - é considerada zona sensível, evidenciando nos últimos 

anos teores em OD característicos de sobressaturação e concentrações pontualmente muito 

elevadas de matéria orgânica e azoto amoniacal. 

As duas albufeiras de maior dimensão - Maranhão e Montargil - destinadas a fins hidroagrícolas, 

hidroelétricos e industriais (além de abastecimento municipal no caso do Maranhão), não têm água 

de qualidade adequada para suporte de vida piscícola (por excesso de nitritos), nem para atividades 

balneares, recreativas ou desportivas (particularmente por excesso de carga bacteriana e reduzido 

teor em OD), respetivamente em 1994/95 (Maranhão) e em 1992/93 e 1994/95 (Montargil). 
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As zonas balneares interiores na albufeira do Maranhão, na albufeira de Montargil e em Termas de 

Cabeço de Vide - Represa, não tiveram aptidão para fins balneares em 1997, em geral, por excesso 

de concentração bacteriana. 

Nas estações de amostragem Praia de Coruche, próxima de Coruche, Ribeira de Stº. Estevão, próxima 

de St.º Estêvão, e Ponte Erra, próxima da albufeira de Magos, a avaliação, em 1995/96, de acordo 

com a classificação anual da EPPNA com base em nove parâmetros, era, respetivamente, de “classe 

E” (extremamente poluído), “classe D” (muito poluído) e “classe C” (poluído), sendo no primeiro caso 

os parâmetros bacteriológicos os que tinham níveis mais críticos. Em relação à classificação mensal 

do INAG, a situação nos anos mais recentes tem sido dominada pela “classe C” em 1996 e pela 

“classe D” em 1995, em Praia de Coruche; a estação Porto Alto, que esteve ativa até finais de 1993, 

teve sempre qualidade consentânea com a “classe E”. 

 

O gráfico da Figura 5.5.11 apresenta, sucintamente, as principais pressões da Bacia Hidrográfica do 

Rio Tejo e respetivas sub-bacias. Assim, De acordo com a informação do Plano de Bacia do Rio Tejo, 

as pressões mais relevantes para a poluição na Sub-Bacia do Rio Sorraia são: Agricultura, urbano, 

florestal e agroindustrial. 

 

 

Figura 5.5.12 – Pressões mais relativas, com localização aproximada da área de estudo (Fonte: PGBH Rio Tejo). 



   Avaliação de Impacte Ambiental 

    Volume I – Relatório Síntese 

 Ampliação da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” 

128 
GRANITAL – GRANITOS DE PORTUGAL, S.A. 

HERDADE DO CHACIM | E.N. 243, KM 188 | 7350 - 481 ELVAS  

5.5.2. Recursos hídricos subterrâneos 

Os recursos hídricos subterrâneos desempenham um importante papel, tanto no abastecimento das 

populações como na origem de água para a agricultura e a indústria. Na realidade, estes recursos 

quase sempre constituíram as primeiras origens de água, tendo conservado essa função em muitas 

regiões, até há pouco tempo, e mantendo-o ainda noutras. Mesmo em vastas zonas onde as águas 

subterrâneas são escassas, elas podem ser fundamentais, na ausência de outros recursos hídricos 

economicamente mobilizáveis, permitindo assegurar o abastecimento de núcleos urbanos ou 

industriais de pequena dimensão, de explorações agropecuárias e do regadio de pequenas 

explorações agrícolas. 

Um aquífero é uma unidade geológica que contém água e que a pode ceder em quantidades 

economicamente aproveitáveis. Consequentemente, considera-se como sistema aquífero um 

domínio espacial, limitado em superfície e em profundidade, no qual existe um ou vários aquíferos, 

relacionados ou não entre si, mas que constitui uma unidade prática para a investigação ou 

exploração.  

A área em estudo localiza-se sobre o Sistema Aquífero do Maciço Antigo, tal como visível na figura 

5.5.5 (informação disponibilizada pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos – 

SNIRH). 

Esta é uma unidade hidrogeológica pouco estudada, apesar de ser a de maior extensão em Portugal. 

Todavia, de acordo com o estudo do Instituto da Água e Centro de Geologia Aplicada da FCL sobre os 

Sistemas Aquíferos de Portugal Continental, caracteriza-se sumariamente a área em estudo, 

enquanto parte da grande unidade Zona Centro-Ibérica. 

Este estudo considera que as rochas granitóides pertencem aos grupos litológicos que ocupam maior 

extensão desta zona do maciço. A circulação nestes tipos litológicos é, na maioria dos casos, 

relativamente superficial, condicionada pela rede de fraturas resultante da descompressão dos 

maciços sobre sistemas aquíferos. Deste modo, a circulação nas rochas cristalinas faz-se sobretudo 

ao nível de uma camada superficial, onde ocorrem rochas alteradas ou mais fraturadas (devido à 

descompressão), sendo que os níveis freáticos acompanham bastante a topografia e os escoamentos 

dirigem-se em direção às linhas de água, onde ocorre a descarga. De acordo com o referido estudo, 

os escoamentos associados a este tipo de circulação são normalmente muito sensíveis às variações 

observadas na precipitação, originando, por vezes, o carácter efémero do escoamento superficial e 

algumas linhas de água que lhe estão associadas (Almeida et al, 2000). 
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Figura 5.5.5. Enquadramento do Maciço Antigo face aos restantes sistemas aquíferos presentes em Portugal 

Continental (Fonte: http://snirh.inag.pt). 

 

Zona em 

estudo 
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Figura 5.5.6. Enquadramento da zona em estudo nas massas de águas subterrâneas definidas pelo Instituto da 

Água. 
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É ainda de referir que nestes locais, inseridos em zonas constituídas por rochas de permeabilidade 

baixa (normalmente associados a relevos vigorosos), predominam as tradicionais captações ou 

aproveitamento de nascentes. 

De acordo com o estudo do Instituto da Água e Centro de Geologia da FCL, a recarga dos aquíferos, 

suscetíveis de existir nesta zona do maciço, ocorre por infiltração direta da precipitação e através de 

influências de cursos de águas superficiais. Em termos médios, estima-se que a taxa de recarga nas 

litologias dominantes na zona se situe perto dos 10% (podendo ultrapassar os 20%), com recursos 

médios renováveis na ordem, pelo menos, dos 200 mm/ano. No entanto, considera-se que parte 

desses recursos hídricos é imediatamente restituída à rede de drenagem superficial, logo não é 

explorável, originando sistemas pouco produtivos.  

A produtividade dos aquíferos nesta vasta região é muito baixa (ver figura 5.5.7). A carta de 

produtividade demonstra que para o local em estudo a produtividade média está na ordem dos 50 

m3/dia. Km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5.7. – Produtividade Média dos Aquíferos (Fonte: Atlas do Ambiente - DGA). 

Pedreira n.º 5063 
“Herdade da Bardeira” 

N 



   Avaliação de Impacte Ambiental 

    Volume I – Relatório Síntese 

 Ampliação da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” 

132 
GRANITAL – GRANITOS DE PORTUGAL, S.A. 

HERDADE DO CHACIM | E.N. 243, KM 188 | 7350 - 481 ELVAS  

5.5.2.1. Qualidade das águas 

As águas subterrâneas são, em situações normais, mais mineralizadas que as águas superficiais, pois 

possuem maior tempo de contacto (água - rocha), menor velocidade de circulação, maior pressão e 

temperatura e dióxido de carbono dissolvido. A água, ao circular em contacto com as rochas, vai 

dissolvendo os minerais do material rochoso envolvente e adquirindo características químicas 

correlacionáveis com a(s) litologia(s) atravessada(s) e com as ações antropogénicas direta e 

indiretamente sobre elas exercidas. 

A qualidade de uma água define-se pela sua composição quer química quer biológica, estando a sua 

utilização para consumo humano, agricultura, indústria, etc. condicionada por esses parâmetros. 

Uma vez que as águas subterrâneas estão sujeitas a menos agressões por parte de diversos 

parâmetros, relativamente às águas superficiais, a sua qualidade, normalmente, é relativamente 

mais elevada. 

Segundo os dados disponibilizados pelo SNIRH (INAG), relativos ao ano de 2005, na zona envolvente 

da área em estudo, as águas subterrâneas possuem uma classificação maioritariamente A2 e 

superior a A3, o que demonstra serem águas com elevada qualidade (tal como demonstra a Figura 

5.5.8.).  
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Figura 5.5.8. Qualidade das águas subterrâneas na zona mais a sul do Maciço Antigo Indiferenciado, 

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

 

De acordo com os gráficos da Figura 5.5.9., de facto, as águas subterrâneas do Maciço Antigo 

possuem boa qualidade, uma vez que no ano hidrológico de 2019, 49,3% da água possuía uma 

classificação superior a A3. Desde 1995 para 2019, a qualidade da água tem vindo a sofrer algumas 

oscilações, porém é evidente a boa qualidade das águas subterrâneas do Maciço Antigo. 

N 



   Avaliação de Impacte Ambiental 

    Volume I – Relatório Síntese 

 Ampliação da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” 

134 
GRANITAL – GRANITOS DE PORTUGAL, S.A. 

HERDADE DO CHACIM | E.N. 243, KM 188 | 7350 - 481 ELVAS  

 

Figura 5.5.9. Qualidade das águas subterrâneas do Maciço Antigo Indiferenciado, para o ano de 2019, e 

respectiva evolução no período de 1995 – 2019 (Fonte: http://snirh.inag.pt). 

 

 

5.5.2.2. Quantidade (com estado de massas) 

De acordo com o SNIAmb da Agência Portuguesa de Ambiente, o estado total das águas subterrâneas 

da área da pedreira, e respetiva envolvente, está classificado como Bom. O mesmo tema fornece 

informação sobre o estado químico e quantitativo desta massa de água, classificado igualmente 

como Bom. 

 

 
Figura 5.5.10 – Estado quantitativo e químico das massas de água subterrânea no Aquífero da Bacia 

Hidrográfica do rio Tejo (Fonte: SNIAmb, Agência Portuguesa do Ambiente). 
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5.5.2.3. Piezometria 

Analisando os dados síntese do INAG para o ano hidrológico 2019/2020, relativamente à qualidade 

das águas subterrâneas do Maciço Antigo Indiferenciado, constata-se que estão inventariados alguns 

piezómetros ao longo deste aquífero, apesar de nenhum se situar perto de Arraiolos, tal como 

demonstra a Figura 5.5.11.  

  

Figura 5.5.11. – Piezómetros inventariados para o Maciço Antigo Indiferenciado (Fonte: http://snirh.inag.pt). 

 

O piezómetro mais próximo da área de estudo situa-se no Monte do Carrascal, Santa Justa, concelho 

de Arraiolos, o qual possuía um nível piezométrico entre 257 e 258 m em 2017/2018 (último ano 

hidrológico com dados de piezometria). 
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Figura 5.5.12 - Características do piezómetro 438/36 “Monte do Carrascal” para o ano hidrológico 2017/2018 

(Fonte: SNIRH). 
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5.6. Sistemas biológicos e ecológicos 

As comunidades de seres vivos estão invariavelmente associadas às características abióticas por meio 

de fluxos energéticos que conduzem à definição de uma estrutura trófica e que refletem a 

diversidade biótica e os ciclos de materiais dentro do sistema ecológico ou ecossistema. As 

alterações geradas pela indústria extrativa sobre as diferentes componentes do meio biofísico desse 

ecossistema podem levar a perda, parcial ou total, dos valores naturais resultantes da interferência 

exercida sobre os ciclos naturais. 

É por isso essencial que no decorrer de um projeto de exploração de uma pedreira se desenvolvam 

estratégias no sentido da conservação das propriedades e entidades do sistema ecológico mais 

suscetíveis a essas alterações. 

 

 

5.6.1. Áreas Classificadas 

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) foi estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 

de julho, sendo constituído pela Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), pelas Áreas Classificadas 

que integram a Rede Natura 2000 e pelas demais Áreas classificadas ao abrigo de compromissos 

internacionais assumidos pelo Estado Português. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF), a pedreira não intersecta qualquer área classificada, registando-se como mais 

“próximas” as seguintes (ainda que a uma distância considerável): 

 

Biótopos Corine 

6km Biótopo Corine “Serra da Laranjeira” 

6,3km Biótopo Corine “Mendo Marques” 

13km Biótopo Corine “Herdade da Mata” 

Sítio de Importância Comunitária 
(Rede Natura) 

16km SIC “Cabeção” 

Zona de Proteção Especial  
34km ZPE “Veiros” 

39km ZPE “Monforte” 

Áreas Protegidas 50km Paisagem Protegida Regional Açude do Monte da Barca 



   Avaliação de Impacte Ambiental 

    Volume I – Relatório Síntese 

 Ampliação da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” 

138 
GRANITAL – GRANITOS DE PORTUGAL, S.A. 

HERDADE DO CHACIM | E.N. 243, KM 188 | 7350 - 481 ELVAS  

Segundo o Atlas do Ambiente, na freguesia de Vimieiro, relativamente perto da área em estudo 

encontra-se o Biótopo Corine “Serra da Laranjeira”. Porém, a pedreira “Herdade da Bardeira” não 

interfere com os limites deste Biótopo, como visível nas Figuras 5.6.1 e 5.6.2. 

 

 

Figura 5.6.1 – Áreas protegidas classificadas, na envolvente da Pedreira “Herdade da Bardeira” (Fonte: Atlas do 

Ambiente). 

 
Figura 5.6.2 – Localização dos biótopos Corine na envolvente da Pedreira “Herdade da Bardeira”. 
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O Biótopo Corine “Serra da Laranjeira” é o sítio n.º 270, e possui as seguintes características: 

 

Altitude Min Altitude Média Altitude Máx Área Latitude Longitude 

180 m 220 m 253 m 1300 ha 38.47.55 -07.58.15 

 

Trata-se de uma área de pequena altitude coberta por montado de sobro, com boa abundância de 

algumas espécies de falconiformes. É 100% privado. 

 

A “Serra da Laranjeira” é ainda uma IBA (Important Bird Area).  

 

Código Concelho Coordenadas geográficas Área Altitudes 

PT044 Arraiolos 38º47’N 08º00’W 12.982 ha 163-353 m 

 

Descrição do sítio 

Toda esta área, em termos paisagísticos, pode-se considerar homogénea, dominando os 

povoamentos de Quercíneas, apresentando uma elevada diversidade de biótopos. Sofre uma forte 

influência da atividade silvo-pastoril, que se enquadra numa perspetiva de uso múltiplo dos recursos 

e da paisagem. Este sítio inclui a Herdade da Mata e o Parque Africano (Herdade das Lages). 

Apresenta, na sua maioria, relevo suave deformado por fatores de ordem estrutural ou litológica. O 

relevo acentua-se, de modo geral, de poente para nascente, e o ponto mais elevado situa-se na Serra 

da Laranjeira. Destaca-se ainda a Ribeira do Divor que atravessa toda a área. 

Habitats: Florestas e matas (floresta com espécies de folha persistente), Zonas húmidas (águas 

paradas doces; cursos de água; vegetação ribeirinha), Zonas artificiais (terra arada; campos e 

pomares perenes; plantações florestais), Vegetação exótica. 

Uso do solo: Agricultura, Silvicultura e Caça.  
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Importância ornitológica 

Importante pela nidificação, em elevadas densidades de espécies de aves de presa diurnas (Milvus 

migrans, Buteo, Águia-caçadeira Circus pygargus e Hieraaetus pennatus) e noturnas (Tyto alba, Strix 

aluco e Asio otus). Importante também para a nidificação de espécies de garças (Ardea cinerea e 

Egretta garzetta) e colhereiros (Platalea leucorodia). Suporta uma comunidade bastante interessante 

e diversificada de Passeriformes associada à Ribeira do Divor. 

 

Proteção legal 

Nenhuma (Nacional e internacional). 

 

Conservação 

Os habitats atualmente existentes são mantidos à custa de práticas agrícolas tradicionais, mas a 

fragilidade da economia rural poderá levar os agricultores locais a alterar o uso do solo. Práticas 

cinegéticas como fator de forte perturbação e abates ilegais, Florestações com espécies de 

crescimento rápido. Existe interesse, do ponto de vista autárquico, para a criação de uma área 

protegida na região. 

Ameaças: Abandono/redução da gestão do terreno, Perturbação, Intensificação agrícola. 

 

 

 

5.6.2. Flora e vegetação 

5.6.2.1. Enquadramento Biogeográfico e Fitossociológico 

A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas 

características físicas do território (características edáficas e climáticas), sendo possível realizar um 

enquadramento da vegetação pela biogeografia. Este tipo de estudos permitem realizar uma 

abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e em conjunto com a fitossociologia 

possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada área ou região. 
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Segundo COSTA et al (1998), a área de estudo enquadra-se biogeograficamente na Região 

Mediterrânica, pertencendo aos agrupamentos fitossociológicos Quercion broteroi e Querco-Oleion 

sylvestris, que se caracterizam por bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas pequenas, 

coriáceas e persistentes, sendo constituídos por espécies de carvalhos (Quercus suber – sobreiro, 

Quercus ilex subsp. ballota – azinheira, Quercus coccifera – carrasco), a aroeira (Pistacia lentiscus), o 

folhado (Viburnum tinus), o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), o espinheiro-preto (Rhamnus 

lycioides subsp. oleoides), o sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), o lentisco (Phyllirea 

angustifolia), entre outras espécies vegetais. Conjuntamente, os matos menos intervencionados são 

compostos por nanofanerófitos característicos da aliança Asparago-Rhamnion (ordem Pistacio-

Rhamnetalia alaterni), constituídos por espécies de Olea spp., Pistacia spp., de Rhamnus spp., de 

Myrtus spp., de Asparagus spp., entre outras. 

 

A classificação fitogeográfica de Franco (1994) tem em consideração, na divisão das diferentes zonas, 

fatores como a geologia, altimetria e índice de aridez, que conduzirão, em cada região/zona, ao 

aparecimento de determinadas espécies vegetais que a caracterizam.  

Em termos fitogeográficos, segundo Franco (1994),  Portugal Continental subdivide-se em três zonas 

fitogeográficas: Norte, Centro e Sul. A área em estudo localiza-se na Região Sul, Sudeste setentrional.  

Esta região subdivide-se numa zona oriental e outra ocidental, devido, essencialmente, às variações 

de humidade (decrescendo do litoral para o interior), dada a não existência de barreiras naturais 

entre elas. A classificação de Franco tem em consideração, na divisão das diferentes zonas, fatores 

como a geologia, altimetria e índice de aridez, fatores estes que conduzirão, para cada região/zona, 

ao aparecimento de determinadas espécies vegetais que a caracterizam (ver mapa de caracterização 

fitogeográfica – Figura 5.6.3). 
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Figura 5.6.3 – Zonas Fitogeográficas predominantes de Portugal Continental (Franco, 1994). 

 

Deste modo, segundo o referido autor, pode afirmar-se que algumas das espécies típicas da zona 

Sudeste setentrional são: Quercus rotundifolia Lam., Lygos sphaerocarpa (L.) Heywood, Trifolium 

squarrosum L. subsp. aequidentatum (Perez Lara) Malato-Beliz, Althaea longiflora Boiss. & Reuter, 

Nerium oleander L., Digitalis purpúrea L. subsp. heywoodii P. & M. Silva, Valerianella echinata (L.) 

DC., Catananche lutea L. subsp. carpholepis (Schultz Bip.) Nyman, Leontodon salzmannii (Schultz) 

Ball. 

Área de 
estudo 

N 
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Em relação a aspetos relacionados com a fito-ecologia, segundo a classificação ecológica de Pina 

Manique e Albuquerque (1982), a área em estudo enquadra-se na zona fitoclimática 

Submediterrânea.Iberomediterrânea (SM.IM) de nível basal. 

 

 
Figura 5.6.4 – Enquadramento ecológico da área em estudo. 

 

 

5.6.2.2. Vegetação Potencial  

Segundo a classificação de Pina Manique e Albuquerque, a vegetação potencial da área em estudo 

tem como elementos caracterizadores autofíticos espécies como: Olea europaea var. sylvestris 

(Zambujeiro), Quercus suber (Sobreiro), Quercus rotundifolia (Azinheira) e Juniperus oxycedrus 

(Zimbro vermelho). 
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De um ponto de vista fitossociológico, e de acordo com vários estudos existentes, pode afirmar-se 

que a flora espontânea da região se encontra enquadrada na classe Quercetea ilicis Br.-Bl., 1940., 

correspondente aos carvalhais esclerófilos e perenifólios. 

A vegetação clímax desta região seria, numa fase inicial, constituída fundamentalmente por florestas 

de Quercíneas, com domínio predominante para a azinheira (Quercus ilex subsp. ballota) e para o 

sobreiro (Quercus suber).  

Em processo de substituição desse domínio florestal, aparecem os diversos estratos vegetativos 

subsequentes, tais como: 

▪ Matos altos (estrato arbustivo), de 1 a 3 metros de altura onde surgem espécies tais como a 

Pistacia lentiscus (aroeira), Quercus coccifera (carrasco), Myrtus communis (murta), Arbutus 

unedo (medronheiro), Rhamnus alaternus (sanguinho das sebes), Cistus ladanifer (esteva), etc. 

▪ Matos baixos (estrato sub-arbustivo), até cerca de 1,5 metros de altura, que indicia uma fase 

mais adiantada da degradação dos terrenos, onde existem espécies tais como as cistáceas 

(Cistus ladanifer, Cistus salvifolius, Cistus crispus) leguminosas (Cytisus scoparius, Genista 

hirsuta, Calicotome vilosa, Ulex eriocladus, etc) e outros arbustos baixos (Lavandula stoechas, 

Rosmarinus officinalis, Daphne gnidium, etc.) 

▪ Culturas cerealíferas em pousio, pastagens e ervedos (estrato herbáceo), que corresponde à 

fase mais adiantada da substituição do coberto potencial, onde existem espécies herbáceas que 

correspondem fundamentalmente á família das leguminosas e das gramíneas, encontrando-se 

no entanto muitas outras espécies herbáceas (a maior parte delas com uma distribuição 

pluriregional) que variam com a influência ou não de diversos fatores (condições edáficas, 

climáticas, e ações humanas como o cultivo e o pastoreio, por exemplo). As espécies existentes 

encontram-se enquadradas em duas classes predominantes, correspondendo as pastagens à 

Classe Tuberarietea guttatae e as espécies ruderais à Classe Rudereto-secalinetea. Como 

espécies indicadoras podemos encontrar por exemplo Trifollium sp., Aegilops geniculata, 

Brachypodium phoenicoides, Sillene sp., Rumex bucephalophorus, Briza maxima, entre muitas 

outras. 

▪ Comunidades ruderais, que se observam também nas pastagens acima descritas no ponto 

anterior, com espécies como o Cynodon dactylon, Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus, 

Hordeum murinum, etc. 
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É de referenciar ainda duas outras diferentes tipologias de biótopos: 

▪ Vegetação presente junto às linhas de água, tratando-se essencialmente de comunidades 

herbáceas onde surgem espécies como a Mentha pulegium, Juncus sp, Chenopodium sp, Rubus 

ulmifolius, etc. 

▪ Vegetação associada aos afloramentos rochosos de granito, constituída fundamentalmente por 

musgos, embora seja de registar também o aparecimento de espécies maiores, como por 

exemplo a dedaleira (Digitalis purpurea). 

 

Pode apontar-se o seguinte esquema, referente à sucessão do coberto vegetal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6.5 – Sucessão natural das comunidades vegetais no local em estudo. 

 

 

5.6.2.3. Inventário de flora e vegetação na envolvente da área de estudo  

Atualmente verifica-se que toda a área em estudo, bem como a sua envolvente, apresenta um 

coberto vegetal muito alterado pela intervenção humana, face ao potencial natural. Este aspeto está 

usualmente associado ao locais onde têm vindo a existir práticas agrícolas sucessivas, como é o caso 
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da zona envolvente. Assim é comum a preparação dos terrenos para as sementeiras promoverem a 

remoção da vegetação existente. 

A descontinuidade da prática agrícola conduz ao restabelecimento da vegetação natural, 

correspondendo, no entanto, a estratos de menor porte e melhor adaptados às rudes condições 

edafo-climáticas, caracterizadas por solos pobres e bastante limitados, associados à presença de 

muitos afloramentos graníticos. 

Desta forma observa-se que, associado às árvores dispersas (sobretudo sobro e azinho), surgem 

essencialmente pastagens de espécies herbáceas anuais e matos baixos de cistáceas, aqui em 

concreto características de solos ácidos (derivados do substrato granítico). 

O local caracteriza-se por alguma monotonia florística, correspondendo os locais com maior 

diversidade de espécies a locais onde a intervenção humana não foi tão intensa (limites de 

propriedade ou junto a afloramentos rochosos). 

As “formações” predominantes atualmente restringem-se, assim, a áreas com azinheira, pouco 

densa, associado a matos baixos, esparsos, e/ou associações de gramíneas e terófitos, interrompidas 

por um número reduzido de áreas agrícolas, correspondentes a pousios e pastagens, e a algumas 

manchas de vegetação, dispersas e pouco densas, associadas às principais linhas de água. 

A caracterização dos biótopos referidos, na área em estudo, pode efetuar-se da seguinte forma: 

 

Coberto Arbóreo de Azinheira 

O coberto arbóreo ocorrente nesta área caracteriza-se como espaços amplos e abertos, composto 

por árvores (azinheiras) dispersas, com sub-coberto associado a matos baixos, esparsos, e formações 

de gramíneas e terófitos, normalmente explorados para pastagem de gado ovino e caprino. 

 

Pastagens e Pousios 

Espaços com pouca diversidade florística, correspondente a espécies anuais e/ou ruderais, de ampla 

distribuição regional. 
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Figura 5.6.6 – Coberto arbóreo de azinheira na envolvente da Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

 

 

Manchas Ripícolas 

Verifica-se a existência de galerias ripícolas junto ao limite Norte da área, associada à Ribeira do 

Freixo; e ainda associadas às charcas existentes na área da Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

Possuem baixa biodiversidade, sendo constituídas essencialmente por arbustos e espécies anuais, 

verificando-se por vezes o aparecimento do freixo (Fraxinus angustifolia) e de choupo (Populus 

nigra). 

O freixial identificado para a área pertence à associação fitossociológica do Ficario ranunculoidis-

Fraxinetum angustifoliae, que intercala com salgueirais altos de borrazeira-negra (Salix atrocinerea) e 

salgueirais baixos característicos de cursos de água de regime intermitente de  borrazeira-branca 

(Salix salviifolia subsp. australis). 

Para além das formações supracitadas é possível observar algumas formações arbustivas de silvados, 

comunidades higrófilas de juncais e de arrelvados vivazes.  
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Figura 5.6.7. Aspeto da galeria ripícola da Ribeira do Freixo, no limite Norte da Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

 

 

Figura 5.6.8 – Vegetação existente numa das charcas existentes dentro da área da Pedreira “Herdade da 

Bardeira”. 

Rib.ª do Freixo 
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Desta forma podem-se enunciar as seguintes comunidades (biótopos) existentes atualmente, no 

local em estudo: 

 

Tabela 5.6.1 – Biótopos existentes na região em estudo. 

Biótopo Caracterização 

A 
Coberto Arbóreo 

(Azinheira) 

O coberto arbóreo ocorrente nesta área caracteriza-se como espaços amplos e 

abertos, composto por árvores (azinheiras) dispersas, com sub-coberto associado a 

matos baixos, esparsos, e formações de gramíneas e terófitos, normalmente 

explorados para pastagem de gado ovino e caprino 

B Pastagens e Pousios 
Espaços com pouca diversidade florística, correspondente a espécies anuais e/ou 

ruderais, de ampla distribuição regional. 

C Manchas Ripícolas 

Existem associadas às principais linhas de água (no limite Norte da área de estudo) , 

com baixa biodiversidade, sendo constituídas essencialmente por arbustos e 

espécies anuais, verificando-se por vezes o aparecimento do freixo (Fraxinus 

angustifolia) e de choupo (Populus nigra). 
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Figura 5.6.9 – Planta de biótopos para a área de estudo. 

 

5.6.2.4.  Interesse Florístico da área em estudo 

A avaliação do interesse florístico da área em estudo revela-se de particular importância no sentido 

de prever a ocorrência de impactes e determinar o seu significado e magnitude. 

Na metodologia utilizada neste ponto, estabelece-se uma relação direta entre o interesse florístico 

das comunidades ocorrentes na região estudada e o seu valor ecológico. 

O valor ecológico de um determinado fitossistema pode ser abordado segundo métodos 

quantitativos. Estes métodos permitem efetuar uma comparação objetiva entre os diferentes 

Manchas Ripícolas 

Coberto Arbóreo (azinheira) 

Pastagens e pousios 
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cenários ocorrentes, possibilitando, simultaneamente, uma perceção do espaço na sua globalidade e 

também das características intrínsecas às comunidades vegetais. 

A metodologia utilizada passa pela análise de todos os biótopos registados, recorrendo para tal aos 

critérios definidos por R. Marks e col. (1989) (cit. in Fernandes, 1991). O método de avaliação de 

Marks tem a grande vantagem, em relação a outros métodos, de permitir analisar conjuntamente 

duas funções distintas de cada comunidade vegetal, exprimindo por um lado o valor biológico do 

sistema (“Função de Formação de Écotopos (FFE)), e por outro o seu valor biológico patrimonial 

relativo, recorrendo a dados relativos à sensibilidade ecológica da estrutura que refletem a sua 

“Função de Proteção da Natureza (FPN)”. É importante referir no entanto, que apenas a FFE avalia o 

valor absoluto da estrutura ecológica, apresentando a FPN um valor relativo, essencialmente em 

termos regionais e suprarregionais. Assim, e dada a escala a que se está a elaborar o presente 

estudo, apenas será considerada a FFE. 

Os indicadores utilizados para avaliar os parâmetros referidos são expressos numa escala de 1 a 5, tal 

como descrito na Tabela 5.6.2. 

 

Tabela 5.6.2 – Indicadores utilizados para o cálculo da Função de Formação de Écotopos. 

Indicador Descrição 

Maturidade (M) Exprime o grau de evolução do ecossistema.1 

Naturalidade (N) 

Exprime o afastamento da estrutura ecológica relativamente à situação 

natural potencial, onde o maior afastamento corresponde ao valor 

mínimo (1) e o menor afastamento corresponde ao valor máximo (5). 

Diversidade (D) 

Exprime a variedade estrutural e a riqueza em espécies, onde a maior 

variedade corresponde ao valor máximo (5) e a menor variedade 

corresponde ao valor mínimo (1). 

Degradação pelo Homem (De) 

Exprime a intensidade da intervenção humana com consequências 

negativas para o ecossistema, onde a maior intervenção corresponde ao 

valor mínimo (1) e a menor intervenção corresponde ao valor máximo (5). 

 

 

 
1 Neste ponto recorreu-se à classificação de Seibert (1980) (cit. in Fernandes, 1991) onde: (5) Associações terminais ou 

climácicas; (4) Associações duráveis; (3) Associações substitutas de carácter natural e de elevada longevidade; (2) 

Associações substitutas de carácter natural e de baixa longevidade; (1) Solo exposto com estádios iniciais ou pioneiros ou 

associações substitutas de certa longevidade. 
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Assim, o valor correspondente à FFE, que se traduzirá no valor ecológico de cada biótopo será 

definido pela seguinte expressão: 

 

FFE = M + N + D + De 

 

Com base na expressão apresentada pode assim efetuar-se a seguinte análise referente a cada 

biótopo (Tabela 5.6.3.). 

 

Tabela 5.6.3 – Análise do valor ecológico dos biótopos existentes na área em estudo. 

Biótopo Descrição 
Indicador 

FFE 
M N D De 

A Coberto Arbóreo (Azinheira) 4 2 3 2 11 

B Pastagens e Pousios 1 1 1 1 4 

C Manchas Ripícolas 3 2 2 3 10 

 

Observando a tabela anterior, confirma-se que a generalidade dos biótopos apresenta um baixo 

valor ecológico (< 10), evidenciando-se positivamente apenas o biótopo A e o biótopo C, sendo, no 

entanto, de ressalvar a baixa representatividade deste último no local em estudo. 

 

 

 

5.6.3. Fauna 

5.6.3.1. Enquadramento faunístico 

O estudo da fauna é habitualmente efetuado do ponto de vista da conservação da natureza, onde as 

comunidades de vertebrados são utilizadas como o principal indicador do valor faunístico. 

A inventariação de espécies presentes num dado local difere segundo cada grupo considerado em 

função das suas características fenológicas. 
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A informação fornecida pelo trabalho de campo, apresenta alguns problemas práticos inerentes às 

características das próprias espécies, em particular as relacionadas com a sua mobilidade, que por 

vezes lhes confere um carácter transitório num dado local; às características intrínsecas ao próprio 

local e aos efeitos da intervenção humana. Por outro lado, as condicionantes inerentes ao próprio 

EIA também devem ser consideradas, nomeadamente o espaço de tempo de execução que é 

necessariamente curto relativamente ao necessário para uma caracterização pormenorizada dos 

aspetos faunísticos. 

Por estes motivos, a probabilidade de ocorrência de uma determinada espécie assume‐se como um 

critério de máxima importância no inventário das espécies. Desta forma, tenta‐se evitar a omissão de 

espécies, que apesar de não observadas, possam existir no local e por isso exijam medidas de 

conservação mais restritas. 

Assim, tal como para a Flora, a elaboração da situação de referência da fauna e biótopos presentes 

na área em estudo tem por base informação presente em bibliografia, confrontada e 

complementada, posteriormente, com as observações realizadas no trabalho de campo. Devido a 

características como a elevada mobilidade da maioria das espécies de vertebrados, comportamentos 

esquivos, fenologias e períodos de atividade, entre outras, a detetabilidade pelos trabalhos de 

campo desenvolvidos, apenas é possível para algumas das espécies que ocorrem na área. É através 

da avaliação de toda a informação bibliográfica e dos biótopos existentes, assim como através da 

informação relativa à distribuição das espécies que, por fim, se avalia a ocorrência da “fauna 

potencial”. 

Idealmente, um estudo de inventariação de fauna deverá incluir várias visitas ao local e em 

diferentes épocas do ano, de forma a recolher o máximo de informação possível acerca do ciclo de 

vida das espécies. No caso concreto deste estudo, a metodologia de inventariação de fauna teve 

como base: 

➢ Pesquisa bibliográfica; 

➢ Analogia com estudos no mesmo âmbito efetuados na região em questão; 

➢ Recolha de informações in situ. 
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5.6.3.2. Enquadramento faunístico da área de estudo 

O complemento, no terreno, da informação coligida, embora importante para a confirmação da 

presença das espécies, apresenta diversos problemas do ponto de vista prático, quer pelas 

características das próprias espécies, nomeadamente aquelas relacionadas com a sua mobilidade 

(muitas delas podem ocorrer no local apenas transitoriamente e/ou em determinadas épocas do 

ano), quer pelas características intrínsecas ao próprio local, como por exemplo a intervenção 

humana mais ou menos acentuada. 

Por outro lado, as condicionantes inerentes ao próprio EIA também devem ser consideradas, 

nomeadamente o espaço de tempo de execução que é necessariamente curto, relativamente ao 

necessário para uma caracterização pormenorizada dos aspetos faunísticos. 

Com o intuito de salvaguardar espécies que embora não venham a utilizar diretamente a área de 

exploração da pedreira em causa possam faze-lo de alguma forma (e.g. habitat de refúgio ou 

alimentação), durante o seu ciclo de vida ou circadiano, e portanto suscetíveis de serem afetadas, 

dever-se-á delimitar uma área de estudo superior à área de exploração.  

De referir que para a área envolvente à pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” não existe um 

levantamento de espécies faunísticas apurado, pelo que a compilação faunística existente foi 

efetuada com base em informação bibliográfica existente para a região envolvente da área em 

estudo, complementada com observações efetuadas no local. 

Pretende-se com presente estudo efetuar uma caracterização que permita compreender, de um 

modo geral, o local onde está implantada a pedreira, bem como a área envolvente, no que diz 

respeito ao tipo de fauna que aí pode ocorrer, tendo sempre em vista a minimização de impactes, 

que passará pela preservação (dentro do possível) das condições que levam à ocorrência das 

espécies animais.  

A caracterização faunística incidiu nos quatro grandes grupos de vertebrados terrestres: Aves, 

Mamíferos, Répteis e Anfíbios.  

A informação coligida acerca das várias espécies potenciais para a área envolvente à exploração 

encontram-se compiladas nas várias tabelas onde é apresentada a situação legal dos vários taxa 

relativamente aos seguintes documentos: 

➢ Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN, 2005); 
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➢ Convenção de Cites (Anexos I e II) e Regulamento CEE (C1 e C2); 

➢ Convenção de Bona (Anexos I e II); 

➢ Convenção de Berna (Anexos II e III); 

➢ Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril (Anexos A-I, A-III, B-II, B-IV, B-V) – Transposição da 

Diretiva Aves (Diretiva n.º 79/409/CEE, de 2 de Abril) e Habitats (Diretiva n.º 92/43/CEE, de 29 

de Junho), para Direito Nacional.  

➢ Decreto-Lei n.º 49/05, de 24 de Fevereiro – Altera e republica o Decreto-lei n.º 140/99, de 24 de 

Abril. Este único diploma reúne as disposições emergentes das referidas diretivas, e pretende, 

através da manutenção do estado de conservação dos habitats e da flora e fauna selvagens, 

assegurar a biodiversidade no território da União Europeia. 

 

Na tabela seguinte estão resumidos os estatutos de conservação propostos no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal. 

 

Tabela 5.6.4. Estatutos de conservação propostos no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 

(EX) Extinto 
Um taxon para o qual não existe dúvida razoável de que o último indivíduo 

morreu. 

(RE) Regionalmente Extinto 

Quando não restam dúvidas de que o último indivíduo potencialmente capaz de 

se reproduzir no interior da região morreu ou desapareceu da mesma ou, 

tratando-se de um taxon visitante, o último indivíduo morreu ou desapareceu da 

região.  

(EW) Extinto na Natureza 
Taxon dado como apenas sobrevivendo em cultivo, cativeiro ou como uma 

população (ou populações) naturalizada fora da sua área de distribuição original.  

(CR) Criticamente em Perigo Taxon que enfrenta um risco de extinção na Natureza extremamente elevado.  

(EN) Em Perigo Taxon que enfrenta um risco de extinção na Natureza muito elevado. 

(VU) Vulnerável Taxon que enfrenta um risco de extinção na Natureza elevado. 

(NT) Quase Ameaçado 

Um taxon que tendo sido avaliado pelos critérios, não se qualifica atualmente 

como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo no entanto 

provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça num futuro 

próximo. 

(LC) Pouco Preocupante 

Um taxon que tendo sido avaliado pelos critérios e não se classifica como 

nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável ou 

Quase Ameaçado. Taxa de distribuição ampla e abundantes são incluídos nesta 

categoria. 
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(DD) Informação Insuficiente  

Quando não há informação adequada para fazer uma avaliação direta ou indireta 

do risco de extinção do taxon, com base na sua distribuição e/ou estatuto da 

população.  

(NA) Não Aplicável 
Categoria de um taxon que não reúne as condições julgadas necessárias para ser 

avaliado a nível regional. 

(NE) Não Avaliado Taxon que não foi avaliado pelos presentes critérios. 

O esquema seguinte representa a estrutura das categorias IUCN (obtidas a partir de critérios 

específicos) consideradas no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6.10. Estrutura de categorias do IUCN. 

 

Desta forma e atendendo aos documentos atrás referidos é então possível caracterizar a área em 

estudo do ponto de vista da conservação das espécies faunísticas. 

 

 

5.6.3.3. Fauna Potencial para a área em estudo 

Partindo dos pressupostos anteriormente citados e atendendo aos documentos referidos, bem como 

à observação in situ, compilam-se os resultados obtidos nas tabelas abaixo indicadas.  

As espécies serão referenciadas segundo a ordem a que pertencem e sua designação em latim, 

seguida do nome comum e dos estatutos de conservação a nível nacional (Livro Vermelho dos 
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Vertebrados de Portugal e Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, que transpõe as Diretivas 

comunitárias) e internacional (Convenções de Cites e Regulamento CEE, Bona e Berna). 

Nas tabelas faz-se referência às espécies cuja presença foi possível confirmar (quer por observação 

direta, quer por contacto auditivo) durante as visitas efetuadas ao local e à área envolvente. 

A listagem apresentada nas tabelas seguintes é composta por 63 espécies de vertebrados terrestres 

(Mamíferos, Anfíbios, Répteis e Aves), a qual traduz, de certa forma, a riqueza faunística da região 

onde se encontra implantada a Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira”.  

Para cada grupo de vertebrados, elaboraram-se gráficos com o objetivo de representar os estatutos 

de conservação das espécies, propostos no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e no 

Decreto-Lei n.º 140/99, relativamente ao total de espécies referenciadas para a área envolvente à 

exploração, para cada grupo de vertebrados considerado. 

 

Tabela 5.6.5. Mamíferos referenciados para a área envolvente à exploração. 

C
o

n
fi

rm
aç

ão
 

in
 s

it
u

 

Nome científico Nome comum 

Estatutos de Conservação 

Li
vr

o
 V

e
rm

e
lh

o
 

d
o

s 

V
e

rt
e

b
ra

d
o

s 

C
it

e
s 

B
o

n
a

 

B
e

rn
a

 

D
L 

1
4

0
/9

9
 

 Erinaceus europaeus Ouriço–cacheiro LC   III  

 Talpa occidentalis Toupeira LC     

 Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT   III  

 Lepus capensis Lebre LC   III  

 Vulpes vulpes Raposa LC D    

 Genetta genetta Geneta LC   III B-V 

 Sus scrofa Javali LC     

 Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande VU  II II B-II,IV 

 Rhinolophus hipposiderus Morcego-de-ferradura-pequeno VU  II II B-II,IV 

 Rhinolophus euryale Morcego-de-ferradura-mediterrânico CR  II II B-II,IV 

 Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-mourisco CR  II II B-II,IV 

 Rattus rattus Rato-preto LC     

 Apodemus sylvaticus Rato-do-campo LC   II  

 Mustela nivalis Doninha LC   III  

 Herpestes ichneumon Sacarrabos LC   III B-V,D 

 Felis silvestris Gato-bravo VU IIA  II B-IV 
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Tabela 5.6.6. Répteis referenciados para a área envolvente à exploração. 
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 Lacerta lépida Sardão LC   II  

 Psammodromus algirus Lagartixa–do–mato LC   III  

 Tarentola mauritanica Osga LC   III  

 Malpolon monspessulanus Cobra–rateira LC   III  

 Mauremys leprosa Cágado LC   II B-II,IV 

 Chamaeleo chamaeleon Camaleão LC IIA  II B-IV 

 

 

Tabela 5.6.7. Anfíbios referenciados para a área envolvente à exploração. 
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 Bufo Sapo–comum LC   III  

 Salamandra Salamandra–de–pintas–amarelas LC   III  

 Trituros marmoratus Tritão–marmorado LC   III B-IV 

 Rana perezi Rã–verde LC   III B-V 
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Tabela 5.6.8. Aves referenciadas para a área envolvente à exploração. 
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 Ciconia nigra Cegonha preta VU IIA II II A-I 

 Ciconia ciconia Cegonha-branca LC  II II A-I 

 Milvus migrans Milhafre-preto LC IIA II II A-I 

 Milvus milvus Milhafre-real 
CR 

IIA II II A-I 
VU 

 Aquila adalberti Águia-imperial CR IA I/II II A-I 

 Aquila chrysaetos Águia-real EN IIA II III A-I 

 Hieraaetus pennatus Águia calçada NT IIA II III A-I 

 Alectoris rufa  Perdiz-comum LC   III D 

 Coturnix Codorniz LC  II III D 

 Gallinula chloropus Galinha-de-água LC   III D 

 Vanellus vanellus Abibe LC  II III  

 Scolopax rusticola Galinhola DD  II III D 

 Columba oenas Pombo-bravo DD   III D 

 Streptopelia turtur Rola LC A  III D 

 Cuculus canorus Cuco LC   III  

 Tyto alba Coruja-das-torres LC IIA  II  

 Otus scops Mocho-de-orelhas DD IIA  II  

 Upupa epops Poupa LC   II  

 Galerida cristata Cotovia-de-poupa LC   III  

 Galerida theklae Cotovia-do-monte LC A-I  II  

 Sylvia undata Felosa do mato LC A-I  II  

 Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC  II II  

 Luscinia megarhynchos Rouxinol LC  II II  

 Turdus merula Melro LC  II III D 

 Turdus pilaris Tordo-zornal DD  II III D 

 Turdus philomelos Tordo-músico 
NT 

 II III D 
LC 

 Turdus iliacus Tordo-ruivo LC  II III D 

 Turdus viscivorus Tordeia LC   III D 

 Phylloscopus collybita Felosa-comum LC  II II  

 Pica Pega LC    D 

 Corvus corone Gralha-preta LC    D 

 Corvus corax Corvo NT   III  

 Sturnus vulgaris Estorninho LC    D 

 Passer domesticus Pardal-comum LC     

 Estrilda astrild Bico-de-lacre NA C  III  

 Carduelis chloris Verdilhão LC   III  

 Carduelis Pintassilgo LC   II  
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Na figura seguinte está representado o número de espécies referenciadas, relativamente aos quatro 

grandes grupos de vertebrados terrestres considerados na caracterização da área envolvente à 

pedreira e a sua relação com o total de espécies referenciadas para Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6.10. Número de espécies, dos diferentes grupos faunísticos (Mamíferos, Anfíbios, Répteis e Aves), 

referenciadas para a área envolvente à pedreira e a sua relação com o total de espécies existentes em Portugal. 

 

Pode-se constatar a partir da figura anterior que estão referenciadas 37 espécies de aves para um 

total de 274 espécies existentes em território nacional. Relativamente ao total das espécies do grupo 

dos anfíbios presentes em território nacional, verifica-se que para um total de 17 espécies, estão 

referenciadas 4 espécies para a área envolvente à exploração. No que se refere ao grupo dos répteis, 

temos como referenciadas, 6 espécies relativamente a um total de 27 espécies em território 

nacional. No que diz respeito ao grupo dos mamíferos, para um total de 65+1?, estão referenciadas 

para a envolvência do local em estudo, 13 espécies. 

De acordo com os dados apresentados nas tabelas supracitadas e no que diz respeito aos estatutos 

de conservação, segundo as categorias propostas no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e 

ainda os anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril (alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 

24 de Fevereiro) das diversas espécies referenciadas, pode concluir-se o exposto na tabela seguinte: 
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Estatutos de Conservação 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal

6,3%

6,3%

71,4%

6,3%1,6%

6,3%

1,6%

Criticamente em Perigo ( CR ) Em perigo ( EN ) Vulneráv el ( VU )

Quase Ameaçado ( NT ) Informação Insuficiente ( DD ) Pouco Preocupante ( LC )

Não aplicáv el (NA)

Tabela 5.6.9. Espécies com estatuto de Conservação face aos documentos considerados (Livro Vermelho dos 

Vertebrados e Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril). 
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Anexo A-I 

Espécies de aves de interesse comunitário que exigem a designação de zonas 
especiais de conservação (ZEC) 

7 

Anexo B-II 

Espécies animais de interesse comunitário que exigem a designação de zonas 
especiais de conservação (ZEC) 

5 

Anexo B-IV 

Espécies animais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa 
8 

Anexo V 

Espécies animais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na 
natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão 

3 

Anexo D 

Espécies cinegéticas 
14 

 

Analisando a figura seguinte onde estão representadas as percentagens de espécies e o seu estatuto 

de conservação, verifica-se que 71.4% das espécies presentes apresentam estatuto Pouco 

Preocupante (LC), enquanto 20.5% apresentam estatuto de proteção relevante, para as restantes 

espécies ou não existe informação suficiente ou não se aplica. 
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Estatutos de Conservação

 Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99

11,1%

7,9%

12,7%

4,8%

22,2%

41,3%

Anex o A-I Anex o B-II Anex o B-IV Anex o B-V Anex o D Não incluídas

 

 

 

 

 

Figura 5.6.11. Estatutos de conservação das espécies referenciadas para a área envolvente à pedreira, segundo 

o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 

 

Relativamente ao Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, e conforme se pode depreender do gráfico 

seguinte, 58.7% das espécies dadas como ocorrentes, estão incluídas nos anexos (Anexos A-I, B-II, B-

IV, B-V e D), e portanto revelam alguma importância do ponto de vista da conservação das espécies, 

enquanto 41.3% das espécies referenciadas não tem qualquer estatuto de conservação especial face 

ao diploma em questão. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 5.6.12. Estatutos de conservação das espécies referenciadas para a área envolvente à futura pedreira, 

segundo os anexos do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril. 

Feita a análise aos vários documentos, constata-se que o Livro Vermelho dos Vertebrados contempla 

menos espécies com estatuto de proteção, relativamente ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, 

apresentando 20.5% de espécies com proteção especial, enquanto o Decreto-Lei n.º 140/99, 

apresenta 58.7%. 

 

 

5.6.3.4. Situação atual 
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A zona envolvente à área de implantação da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” já sofreu 

alguma intervenção humana, embora permaneça bem conservada, não se denotando alteração 

acentuada ao nível das comunidades vegetais ou modificação significativa dos sistemas originais, à 

exceção das zonas adjacentes às atividades extrativas implantadas (existentes na envolvente da área 

de estudo). 

Verificada a intervenção quer do local da pedreira, quer na envolvente próxima, terão já decorrido 

algumas operações, tais como a destruição do coberto vegetal, que terão afetado a distribuição das 

espécies faunísticas dada a interdependência das destas com as comunidades vegetais, refletindo-se 

em alguma dispersão das espécies mais sensíveis no local de implantação da pedreira mas que 

previsivelmente se terão refugiado na envolvente próxima, a qual, tal como se referiu se encontra 

bem conservada. 

A existência de biótopos bem conservados permite a concentração de um conjunto bastante 

alargado de espécies, tais como o coelho (Oryctolagus cuniculus), a lebre (Lepus capensis), a raposa 

(Vulpes), e diversas aves (Cicconia nigra, Passer domesticus, Pica, Turdus merula, Alectoris rufa, entre 

outras). 

Face ao conhecimento que se tem da atividade extrativa, e apesar de se poder verificar alguma 

dispersão das espécies faunísticas, em particular das espécies mais sensíveis à presença humana, é 

de realçar a capacidade de habituação das espécies animais com os trabalhos que decorrem nas 

áreas de extração que leva a que muitas das delas se consigam estabelecer próximo ou nos locais 

intervencionados. As próprias escombreiras constituem habitats de refúgio para determinadas 

espécies de répteis e mamíferos. 

Analisando os biótopos existentes no local de implantação da pedreira, pode inferir-se acerca da 

capacidade do local contíguo à exploração em estudo em criar diversas possibilidades de habitat para 

um grande número de espécies, especificamente as espécies atualmente presentes no local que se 

pretende explorar. 

A conhecida capacidade de habituação das espécies animais com os trabalhos que decorrem nas 

áreas de extração levam a prever que uma vez abandonada a exploração, e devidamente 

recuperada/integrada, se consiga restabelecer um equilíbrio ecológico e uma requalificação em 

termos de diversidade faunística, derivados da reabilitação dos biótopos e sua reposição aos 

sistemas originais. 
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O cumprimento rigoroso das medidas propostas no PARP será essencial e permitirá a recuperação 

dos habitats, possibilitando o retorno das espécies aos locais. Não obstante, não se preveem 

alterações significativas à situação, atualmente, existente em termos de biodiversidade faunística. 

Face ao exposto prevê-se a coexistência da atividade extrativa e a manutenção de espécies 

faunísticas existente atualmente no local em estudo. 
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5.7. Paisagem  

5.7.1. Introdução 

De acordo com a Convenção Europeia da Paisagem, ratificada pelo Decreto n.º4/2005 de 14 de 

fevereiro, o descritor de paisagem procura integrar os princípios nela estipulada no que respeita aos 

“objetivos de qualidade paisagística”, “proteção da paisagem”, “gestão da paisagem” e 

“ordenamento da paisagem”, na medida em que se procede à descrição e identificação do caráter da 

paisagem, à avaliação dos efeitos do projeto de exploração na paisagem, permitindo propor medidas 

de gestão e proteção dos valores e de qualidade da paisagem. 

A metodologia seguida neste descritor tem como objetivo proceder à descrição dos principais 

componentes que compõem a estrutura e unidades de paisagem, a qual permitirá avaliar a sua 

sensibilidade face às alterações introduzidas pelo projeto, quer na imagem visual, como na sua 

perceção pelo observador. 

Será a partir dos resultados obtidos na avaliação de impactes, que serão propostas medidas de 

mitigação, minimização e de recuperação, enquadrados nas políticas e objetivos gerais de nível local, 

sub-regional e regional. 

 

 

5.7.2. Metodologia  

A metodologia seguida consiste na recolha e análise de toda a informação sobre os principais 

componentes da paisagem, através de visitas ao local e recolha de cartografia com a informação 

necessária. 

A área de estudo foi definida através da observação direta da paisagem. Esta observação a “olho nu” 

permitiu delimitar a bacia visual a partir do foco de impacte, onde se identificaram os principais 

elementos que se encontram contidos dentro dos limites visuais naturais ou construídos. Entre os 

vários elementos contam-se os elementos construídos e naturais (manchas de vegetação, formações 

rochosas, etc.), que estejam abrangidos dentro dos limites visuais ou bacia visual. 

A caracterização da situação de referência contém descrições muito sucintas dos principais 

componentes da paisagem, afetos a cada unidade de paisagem.  
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Serviram de apoio à caracterização e análise da paisagem local a Carta Militar de Portugal à escala 

1:25.000, a análise da fotografia aérea, a elaboração de cartografia temática, nomeadamente: 1) 

hipsometria e fisiografia; 2) ocupação do solo; 3) elementos obtidos nas visitas de campo; 4) uma 

cobertura fotográfica e ainda, 5) uma bibliografia diversificada.  

Com base nos elementos de análise referidos, procedeu-se à classificação da paisagem relativamente 

à sua qualidade visual, à capacidade de absorção visual e, finalmente, à avaliação da sensibilidade da 

paisagem à introdução de novas ações. Tomando em consideração a qualidade e a capacidade de 

absorção visual de uma paisagem, podem-se atribuir diferentes graus de sensibilidade. Assim, uma 

paisagem de elevada sensibilidade tem uma elevada qualidade visual e uma baixa capacidade de 

absorção visual. 

Enquanto a qualidade visual duma paisagem expressa o seu valor cénico, a capacidade de absorção 

visual representa a sua maior ou menor capacidade para suportar ou reagir a impactes ou alterações 

visuais que sobre ela se façam sentir. 

Para a determinação da qualidade visual da paisagem contribuíram aspetos como cor, textura, 

singularidade, complexidade, representatividade e organização estrutural dessa mesma paisagem. 

Constituem espaços de elevada qualidade visual os que contribuem para situações de harmonia e 

estabilidade nos aspetos anteriormente referidos, sendo a qualidade visual de um determinado 

espaço tanto maior quanto maior for a adequabilidade entre a utilização do espaço e o suporte 

biofísico que lhe está subjacente. Qualquer paisagem em processo dinâmico de degradação 

(nomeadamente sujeita a erosão do solo, ou processo de degradação e simplificação florística) 

constitui uma paisagem de baixa qualidade visual. 

A capacidade de absorção visual da paisagem constitui a facilidade que tem uma paisagem para 

observar visualmente modificações ou alterações sem prejudicar a sua qualidade visual e está 

dependente, principalmente, de fatores morfológicos e ocupacionais do local, contribuindo para a 

sua avaliação aspetos fundamentais como o relevo, o coberto vegetal, a proximidade de 

observadores, aspetos que poderão determinar a existência ou não de barreiras visuais e ainda a 

maior ou menor acessibilidade visual à área de desenvolvimento da exploração de inertes em 

estudo. 

A diversidade em termos fisiográficos e de usos do solo contribui para aumentar a capacidade de 

absorção visual da paisagem, já que facilita a dissimulação de qualquer alteração visual que nela 

ocorra. De referir que, a posição do observador, relativamente ao objeto observado, condiciona, 
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igualmente, a sua perceção visual, sendo importante destrinçar as escalas e circunstâncias de 

observação tão específicas e diferenciadas como aquelas que caracterizam pontos localizados em 

aglomerados urbanos próximos ou as que são próprias de utentes dos percursos viários e ferroviários 

principais. 

No Volume II – Anexo Técnico, representam-se a Análise Fisiográfica e as Sub-unidades de Paisagem 

(DES05_EIA_Ped_Herdade_Bardeira_Granital e DES06_EIA_Ped_Herdade_Bardeira_Granital). 

 

5.7.3. Unidades e Sub-Unidades de Paisagem 

A área em estudo apresenta uma paisagem silvo-pastoril, traçada pela presença de vegetação 

rasteira e onde predomina a azinheira, pelas espécies arbóreas e a esteva, pelas espécies arbustivas. 

A vegetação local é pouco densa, surgindo manchas de matos, associados a aglomerados rochosos 

graníticos, acompanhados por elementos arbóreos dispersos (azinheiras). 

Analisando a hipsometria da área, verifica-se que se trata de uma zona aplanada, que se desenvolve, 

predominante entre os 180 e 250m, apresentando, na sua maioria, declives entre os 2 e 6%. 

A ocupação humana está associada à estrutura fundiária da região, em geral de grande dimensão, o 

que dá origem a uma elevada dispersão no território dos núcleos habitacionais de carácter rural, 

geralmente constituídos por vários edifícios, entre os quais uma casa de habitação e os anexos 

agrícolas, sendo de destacar, na proximidade da pedreira apenas quatro destes núcleos (Quinta Nova 

da Bardeira, Monte das Parreiras, Monte das Flores e Monte da Quinta da Nova), localizados a 

Sudoeste da pedreira, a uma distância aproximada de 2600m. 

É nos núcleos urbanos que se concentra a maior parte da população, situando-se, preferencialmente, 

na proximidade de estradas principais e em locais dominantes sobre a paisagem. Destaca-se na área 

em estudo, o aglomerado do Vimieiro, pela sua dimensão.  

De acordo com a bibliografia de Cancela de Abreu, a área de estudo encontra-se na Unidade de 

paisagem “Alentejo Central”, sub-unidade “Montados e Campos Abertos” (ver Figura seguinte): 

- Montado e Campos Abertos do Alentejo Central2, unidade de paisagem dominante na área em 

estudo, caracterizada por uma dominância da planície suavemente ondulada, com altitudes entre os 

180m e os 250m, declives suaves, a existência de afloramentos rochosos graníticos e com usos 

 
2 Cancela d´Abreu, A.; Pinto Correia, T.; Oliveira, R. et al., 2004 - Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 

Continental. Colecção Estudos 10. Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Lisboa. 
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extensivos, baseados em sistemas arvenses de sequeiro e pastagens, com árvores dispersas e em 

baixa densidade. 

 

 

Figura 5.7.2 – Enquadramento da área de Estudo na Unidade de Paisagem “Montados e Campos Abertos do 

Alentejo Central (Fonte: 

 

Tal como referido anteriormente, a área em estudo apresenta uma paisagem relativamente 

homogénea tanto em termos de relevo, como em termos de matriz visual, esta última 

marcadamente silvo-pastoril.  

Apesar da grande homogeneidade da paisagem, existem, no entanto, em relação à matriz 

ocupacional diversas subunidades que se destacam em termos de características visuais na paisagem 

global, nomeadamente:    
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- O montado de azinho, destaca-se na paisagem pela presença da componente arbórea, pela textura, 

cor e volume, atribuindo à paisagem visualizada uma média a elevada qualidade visual. Esta 

subunidade apresenta-se mais confinada no que respeita à sua bacia visual, característica que está 

fortemente relacionada com a densidade de plantação, contribuindo a componente arbórea para 

uma média capacidade de absorção visual em resultado da presença das barreiras de vegetação. 

 

 

Figura 5.7.2. – Montado de azinho na envolvente da “Herdade da Bardeira” (para Este). 

 

- As culturas arvenses / olival, determinam paisagens muito homogéneas com média qualidade 

visual e média amplitude visual, permitindo, nas áreas de culturas arvenses de sequeiro, uma grande 

apreensão visual do espaço, contribuindo para uma baixa capacidade de absorção visual. Será de 

referir, no entanto que esta subunidade de paisagem surge, frequentemente, recortada por manchas 

de olival, fortemente estruturada pelo padrão geométrico de cultivo, contribuindo a presença do 

coberto arbóreo, tal como para a subunidade “montado de azinho”, para uma média capacidade de 

absorção visual. Os olivais mais expressivos da área em estudo localizam-se, principalmente, na zona 

do Vimieiro;   
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Figura 5.7.3 – Áreas de olival à entrada de Vimieiro. 

 

- As Áreas Sociais, destacam-se na paisagem envolvente, quer pela sua localização, normalmente, em 

posições dominantes sobre a paisagem, quer pela volumetria e textura, quer ainda pela cor 

dominante – o branco. Na área em estudo os aglomerados populacionais concentram-se em núcleos 

bem definidos com média qualidade visual e média capacidade de absorção visual, na proximidade 

das principais vias de tráfego, sendo de referir, pela sua dimensão, o aglomerado do Vimieiro.  

 

 

Figuras 5.7.4 e 5.7.5 – Localidade do Vimieiro. 

 

Na análise visual da paisagem em estudo, foi possível ainda identificar elementos, que não 

constituindo subunidades de paisagem por não apresentarem uma expressão representativa, 

poderão ser identificados como elementos de diversificação da mesma, nomeadamente:  
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- As galerias ripícolas e superfícies de água, caracterizam os principais cursos de água e açudes e 

respetivas margens, com amplitudes visuais condicionadas pela tipologia de vegetação ribeirinha que 

encerram e pela forma do vale e/ou dimensão do açude. Destacam-se da paisagem envolvente pela 

diversidade textural e cromática da vegetação ripícola e pela presença dos elementos de água, 

contribuindo para um incremento de valorização da paisagem envolvente; 

 

 

Figura 5.7.6 – Aspeto visual das galerias de água (junto ao limite E da área de estudo). 

 

- O eucaliptal destaca-se na paisagem envolvente pela sua densidade arbórea, apresentando um 

grande número de elementos por m2, determinando áreas com perspetivas visuais mais fechadas e 

contidas e com grande homogeneidade visual;  

- As vinhas caracterizam manchas visuais mais humanizadas e geometrizadas, normalmente 

dispostas de modo a alcançar o máximo aproveitamento dos recursos hídricos. 
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5.7.4. Análise Visual da Paisagem 

Para a determinação dos eixos e da bacia de visibilidade sobre a exploração de inertes em estudo, 

procedeu-se à identificação e cruzamento dos pontos situados na envolvente da exploração, não só 

com visibilidade para a área de intervenção, mas também, com maior número observadores. 

Tendo em conta que a área de implantação da pedreira encontra-se circunscrita, considerou-se como 

parâmetros inerentes às condições de observação para a delimitação da sua área de influência visual: 

a rede viária; os pontos de miradouro; a densidade e proximidade de áreas sociais; as principais 

linhas de relevo e a ocupação do solo, nomeadamente:  

• Rede viária: 

Procedeu-se à identificação dos pontos localizados na envolvente da exploração de inertes, 

representativos de sítios com boa visibilidade para a área de intervenção e com um número 

relativamente significativo de observadores, nomeadamente a EN251 (entre os Km 88 e 

K93+400). Verifica-se que dada a morfologia do terreno, o traçado linear da estrada e a 

proximidade da pedreira à rede viária, que a perceção visual da exploração, a partir da 

EN251, será média a elevada (ver Figura 5.7.8). No entanto, a presença de elementos 

arbóreos (azinheiras) entre a exploração e a rede viária, embora com alguma dispersão, 

contribui para ângulos visuais mais contidos pelas barreiras de vegetação e, 

consequentemente, para atenuar a perceção visual. 

 

• Habitações isoladas: 

A pedreira localiza-se, aproximadamente, a 800m da habitação mais próxima, a qual não 

apresenta sinais de ser permanentemente habitada. No entanto, a perceção visual a partir 

do mesmo sobre a pedreira é muito nula devido à distância e à existência de uma barreira 

visual resultante de uma elevação do terreno, como visível na figura 5.7.7. 

 

• Áreas Urbanas e Sociais: 

A pedreira localiza-se, aproximadamente, a 4,0Km do aglomerado urbano mais próximo, o 

Vimieiro. No entanto, a perceção visual a partir do mesmo sobre a pedreira é muito baixa 
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devido à distância e à existência de uma barreira visual resultante de uma elevação do 

terreno, à cota 245m, localizada entre a pedreira (cota 218m) e o Vimieiro (cota 242m).  

 

• Pontos miradouros: 

São de referir os pontos de visibilidade que se podem obter sobre a exploração de inertes a 

partir de três vértices geodésicos: Junco, Touro e Santo António, localizados a uma distância 

de 1700, 2700 e 3600m, respetivamente da pedreira em estudo.  

Na proximidade de Touro, foram identificados alguns pequenos aglomerados rurais: a Quinta 

Nova da Bardeira, o Monte das Parreiras, o Monte das Flores e o Monte da Quinta da Nova, a 

partir dos quais, também, é possível observar, parcialmente, a pedreira. No entanto, dada a 

pequena diferença de cotas entres estas áreas e a pedreira e a existência do coberto arbóreo 

em interposição visual, considera-se que a perceção visual a partir dos mesmos sobre a 

pedreira é muito baixa. 
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Pedreira “Herdade da Bardeira” 

Figura 5.7.7 - Vista da habitação mais próxima para a Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

 

Figura 5.7.8.  - Vista do cruzamento “Bardeiras” para a Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

 

Direção da Pedreira “Herdade da Bardeira” 

Figura 5.7.7 - Vista Oeste da EN251 para a Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

 

Figura 5.7.10 - Vista Sul da EN251 para a Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

 

Pedreira “Herdade da Bardeira” 

Pedreira “Herdade da Bardeira” 

Direção da Pedreira “Herdade da Bardeira” 

Figura 5.7.11 - Vista Sudeste da EN251 para a Pedreira “Herdade da Bardeira”. 
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De um modo geral, na área em estudo, não existem pontos significativos de degradação visual, 

referindo-se apenas o eixo viário, onde se localiza a pedreira, que pela sua volumetria poderá, de 

certa forma, desvalorizar a qualidade visual da paisagem. No entanto, de um modo geral, a paisagem 

em estudo apresenta uma qualidade visual média a elevada, média capacidade de absorção visual e 

uma média sensibilidade paisagística.  
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5.8. Resíduos 

5.8.1. Enquadramento 

O regime geral de gestão de resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, transpõe para a ordem jurídica interna a 

Diretiva n.º2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos 

resíduos. 

Este diploma é aplicável às operações de gestão de resíduos destinadas a prevenir ou reduzir a 

produção de resíduos, o seu carácter nocivo e os impactes adversos decorrentes da sua produção e 

gestão, bem como a diminuição dos impactes associados à utilização dos recursos, de forma a 

melhorar a eficiência da sua utilização e a proteção do ambiente e da saúde humana definindo 

também às exclusões do seu âmbito. 

É essencial que as atividades necessárias à deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização e 

eliminação dos resíduos, incluindo o planeamento e a fiscalização, bem como a monitorização dos 

locais de destino final, se processem de forma ambientalmente correta e por agentes devidamente 

autorizados ou registados para o efeito estando proibidas a realização de operações de tratamento 

de resíduos não licenciadas, o abandono de resíduos, a incineração de resíduos no mar e a sua 

injeção no solo, a queima a céu aberto, bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados 

para realização de tratamento de resíduos. 

(Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente). 

 

 

5.8.2. Situação atual e prevista 

Na laboração de uma pedreira é inevitável a produção de resíduos, inerente a todo o processo 

extrativo. Os resíduos desta atividade podem dividir-se nos resíduos produzidos na exploração 

propriamente dita (resíduos inertes) e nos resíduos relacionados com todas as atividades 

“acessórias” necessárias ao normal desenrolar dessa mesma exploração. 
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Resíduos resultantes da extração do granito  

A exploração de pedreiras, bem como as atividades destinadas à transformação dos produtos 

resultantes desta exploração, origina geralmente volumes apreciáveis de detritos inertes que 

reclamam a sua deposição final em condições adequadas de estabilidade, segurança e integração no 

meio envolvente. 

Na atividade da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira”, os desperdícios resultantes são terras de 

cobertura e restos de rocha sem valor comercial. 

As terras de cobertura resultantes terão origem nos trabalhos de destapagem nas zonas de 

ampliação da área de desmonte, que deverá corresponder a cerca de 12320m2, porém, apenas 

6500m2 possui solo com terras viáveis para posterior utilização. 

Considerando uma espessura de 20cm, estima-se um volume de 1300m3 de terra a depositar em 

pargas. É ainda necessário considerar um coeficiente de empolamento das terras em aterro de cerca 

de 30%, do qual resulta um volume de terras em pargas de 1692 m3. 

Para este efeito, as terras serão armazenadas numa parga com uma altura máxima de 2 m, de forma 

a evitar a compactação excessiva das mesmas, pelo que a área da parga será de 873,80m2. 

Em relação às reservas exploráveis, de acordo com os meios a afetar à pedreira, a capacidade 

extrativa da pedreira é da ordem dos 12.000 m3/ano, a qual considerando um rendimento médio 

para a exploração de 80%, estima-se que resultem anualmente cerca de 2.400 m3 de restos de rocha 

sem valor ornamental.  

No final da vida útil é expectável uma produção máxima de 144.400 m3 de restos de rocha. 

De acordo com a LER, o código e a designação correspondente às terras de cobertura e aos restos de 

rocha é 01 01 02 – “Resíduos da extração de minérios não metálicos”. 

 

Sucata  

As sucatas da empresa serão constituídas por peças de desgaste (como as brocas ou as barrenas), 

latas metálicas e peças de máquinas. Este resíduo apresentar-se-á no estado sólido e será 

armazenado a granel, em contentores metalizados com tampa, em local devidamente 

impermeabilizado, até ser recolhido por uma empresa licenciada para efetuar este tipo de recolha.  
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De acordo com a LER, os códigos correspondentes a este tipo de resíduo são 16 01 17 e  16 01 18 

“Metais Ferrosos e Metais Não Ferrosos – provenientes de veículos/equipamentos” e ainda 15 01 04 

“Embalagens de Lata” (bidões). 

Caso as embalagens de lata provenham do armazenamento de óleos virgens (mas também usados), 

elas irão conter inevitavelmente vestígios destas substâncias consideradas perigosas. Deste modo, os 

bidões já serão considerados resíduos perigosos. 

 

Pneus Usados  

Este resíduo será proveniente da substituição dos pneus do parque de máquinas destinado à carga e 

transporte dentro da área em estudo. Os pneus usados apresentam-se no estado sólido e serão 

entregues ao fornecedor, no caso de ser exequível a sua reconstituição (recauchutagem). Se tal não 

for possível, os pneus usados serão armazenados a granel, ao ar livre dentro da área da pedreira, 

mas em local impermeabilizado, para depois serem entregues a uma empresa licenciada para a sua 

recolha e valorização.  

De acordo com a LER, este resíduo não é considerado perigoso. O código correspondente a este tipo 

de resíduo é 16 01 03 – “Pneus usados”, pertencente ao código geral 16 01 – “Veículos em fim de 

vida de diferentes meios de transporte (incluindo máquinas todo o terreno) e resíduos do 

desmantelamento de veículos em fim de vida e da manutenção de veículos (exceto 13,14,16 06 e 16 

08)”, relativo ao capítulo 16 – “Resíduos não especificados em outros capítulos desta lista”. 

 

Óleos usados  

Este resíduo, proveniente da lubrificação e mudanças de óleo de máquinas/equipamentos, 

apresenta-se no estado líquido. Todas as operações que envolvam o manuseamento de óleos devem 

efetuar-se em local impermeabilizado (de forma a evitar possíveis acidentes de derramamento e 

contaminação dos solos e das águas). 

Os óleos usados são recolhidos e armazenados em local impermeabilizado, sendo posteriormente 

entregues a uma empresa licenciada para efetuar este tipo de recolha.  

Este resíduo é considerado perigoso, tendo como base a classificação da LER, sendo o código 

correspondente 13 02 05 – “Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação”, 
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relativo ao código geral 13 02 – “Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados”, do capítulo 

13 “Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos”. 

 

Filtros de óleo 

Estes resíduos serão resultantes da manutenção dos equipamentos de carga e transporte (pás 

carregadoras, giratórias, outros veículos, etc.) e apresentar-se-á no estado sólido. Os filtros de óleo 

serão armazenados temporariamente dentro de um bidão metálico, de 200 litros, com tampa e serão 

posteriormente entregues a empresas licenciadas para efetuarem este tipo de recolha.  

De acordo com a LER, os filtros de óleo são considerados perigosos, sendo o código correspondente 

16 01 07 – “Filtros de óleo”, pertencentes ao código geral 16 01 – “Veículos em fim de vida de 

diferentes meios de transporte (incluindo máquinas todo o terreno) e resíduos do desmantelamento 

de veículos em fim de vida e da manutenção de veículos (exceto 13,14,16 06 e 16 08)”, que 

corresponde ao capítulo 16 “Resíduos não especificados em outros capítulos desta lista”. 

 

Baterias  

Este resíduo, em estado sólido, será proveniente da manutenção dos equipamentos de carga e 

transporte. As baterias serão armazenadas temporariamente dentro de um tambor de aço, em local 

impermeabilizado, e posteriormente entregues a empresas licenciadas para sua recolha e 

valorização.  

Tendo em consideração os critérios da LER, as baterias de chumbo são consideradas perigosas, sendo 

o código correspondente 16 06 01 – “Pilhas de chumbo”, do código geral 16 06 – “Pilhas e 

acumuladores”, e capítulo 16 “Resíduos não especificados em outros capítulos desta lista”.  

 

Desperdícios e areias contaminados por hidrocarbonetos  

As limpezas a efetuar às máquinas e equipamentos durante as operações de manutenção originarão 

desperdícios (panos absorventes, fato de trabalho, etc.). Será utilizado um material absorvente no 

caso de uma eventual fuga de óleo ou gasóleo para o solo (por exemplo, a areia). Estes são resíduos 

que se apresentam no estado sólido, permitindo a sua armazenagem num tambor de metal até 

serem recolhidos por uma empresa licenciada para a recolha. 
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De acordo com a LER, este resíduo é perigoso, com o código 15 02 02 – “Absorventes, materiais 

filtrantes (incluindo filtros de óleo anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de 

proteção, contaminados por substâncias perigosas”, pertencente ao código geral 15 02 – 

“Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção”, relativo ao capítulo 15 

– “Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de 

proteção não anteriormente especificados”. 

 

Embalagens de Lata (bidões) 

Como já mencionado anteriormente, o armazenamento de óleos virgens e usados é feito dentro de 

bidões, ou seja, embalagens de lata. Apesar de todo o cuidado que se deve ter, estes bidões irão 

sempre conter vestígios destes produtos perigosos. Deste modo, quando já não for dada nenhuma 

utilização a estas embalagens de lata, elas serão armazenadas temporariamente no armazém 

impermeabilizado, sendo depois entregues a uma empresa licenciada para efetuar este tipo de 

recolha e posterior reencaminhamento e tratamento. 

De acordo com a LER, este resíduo perigoso possui o código 15 01 04 – “Embalagens de Metal”, 

pertencente ao código geral 15 01 “Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de 

embalagens, recolhidos separadamente)”, relativo ao capítulo 15 – “Resíduos de embalagens; 

absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de proteção não anteriormente 

especificados”. 
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5.9. Ruído 

5.9.1. Enquadramento 

O Ruído pode ser definido como um som indesejável, que constitui uma causa de incómodo, um 

obstáculo à concentração e à comunicação. O ruído é atualmente o principal fator ambiental 

causador de reclamações das populações e de conflitos, podendo mesmo ser considerado como um 

dos principais fatores de degradação da qualidade de vida. 

Os efeitos relacionados com o ruído alternam consoante o tipo de ruído e a sensibilidade auditiva de 

cada pessoa. A intensidade a composição e a duração do ruído condicionam as perturbações que 

este pode causar.  

Par avaliar os impactes associados à implementação da Pedreira “Herdade da Bardeira”, ao nível do 

ruído, tornou-se necessário caracterizar o ambiente sonoro existente no local em estudo. 

 

5.9.2. Análise acústica 

O presente capítulo tem por objetivo avaliar os potenciais impactes sobre o ruído que poderão ser 

causados pela atividade de extração de granito com fins ornamentais na pedreira “Herdade da 

Bardeira”. 

Analisando o local da Pedreira e a respetiva envolvente, constata-se a ausência de casas habitadas no 

raio de 1km. A habitação mais próxima (que não está permanentemente habitada), encontra-se a 

cerca de 700m e outra a 1350m, como visível na figura seguinte. 
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Figura 5.9.1 – Localização das casas mais próximas da área de estudo. 

 

Nesse sentido, foi efetuada uma análise acústica à envolvente da área da Pedreira “Herdade da 

Bardeira”, com base em medições realizadas para a pedreira em Setembro de 2010, no âmbito do 

EIA anteriormente efetuado (o qual foi encerrado por decisão desconforme), que se apresenta em 

anexo (Anexo7). 

Foi ainda efetuada uma consulta a outros EIA executados anteriormente para as pedreiras vizinhas 

na zona da Bardeira. 

 

Foram obtidas as seguintes constatações: 

• O estudo efetuado para a Pedreira “Herdade da Bardeira” em setembro de 2010 considerou dois 

recetores sensíveis na proximidade da área de estudo.  
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Figura 5.9.2 – Recetores sensíveis considerados no estudo acústico efetuado em Setembro de 2010. 

 

 

• Neste estudo realizado em setembro de 2010 foram apenas realizadas campanhas de medição in 

situ do ruído residual nos recetores de interesse, devido à presença de outras fontes ruidosas 

(vias de tráfego rodoviário, atividade humana, etc.) existentes na envolvente. 

• Por outro lado procedeu-se à apreciação previsional das condições acústicas resultantes das 

atividades a desenvolver, incluindo a circulação de veículos pesados, a gerar pela pedreira em 

título. 
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• Assim, o ambiente acústico caracterizado nos locais com ocupação humana situados nas 

proximidades da pedreira em apreço, apresentava-se pouco perturbado, com níveis sonoros de 

Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A), cumprindo com segurança os valores limite de exposição 

aplicáveis (quer a “zonas mistas”, quer a “zonas sensíveis”, quer a “zonas sem classificação 

acústica”), dado que a influência da laboração das pedreiras existentes na envolvente (Pedreira 

“Herdade da Bardeira e outras duas explorações semelhantes) não apresentava significado nos 

aspetos em consideração. 

• Foi ainda efetuada uma consulta e análise aos EIA das pedreiras vizinhas (para SW da área da 

Pedreira “Herdade da Bardeira”, realizados em 2010 e em 2013, de acordo com as informações 

disponíveis no Sistema de Informação de Avaliação de Impacte Ambiental (SIAIA) da Agência 

Portuguesa do Ambiente. Ambos os estudos apresentaram valores abaixo dos valores limites 

definidos pela legislação vigente, bem como o cumprimento de exposição máxima e o 

cumprimento do critério de incomodidade. 

• Estas pedreiras localizadas a SW da Pedreira “Herdade da Bardeira”, uma das quais no raio de 

1km, apresentam processos produtivos e métodos de desmonte semelhantes, uma vez que se 

destinam também à extração de granito com fins ornamentais, pelo que os pressupostos 

considerados podem ser aplicados à Pedreira em estudo. 

• Não obstante, é muito importante referir que a pedreira localizada no raio de 1km (do outro lado 

da EN251), se encontra presentemente inativa, pelo que os níveis de PM10 no ar serão 

manifestamente mais baixos à situação anteriormente caracterizada. 

 

Como tal, considera-se não ser necessária a realização de um estudo acústico para a área da Pedreira 

“Herdade da Bardeira”, pois os resultados obtidos em estudos anteriores refletem a situação atual e 

prevista para a atividade da Pedreira “Herdade da Bardeira”, pelo que se conclui que esta irá cumprir 

com os valores definidos pela legislação, no que se refere ao critério da exposição máxima e critério 

de incomodidade, de acordo com a legislação vigente.  

Face ao exposto e de acordo com os resultados obtidos, não se preveem situações de incomodidade 

junto dos recetores sensíveis mais próximos. 

O relatório do Ambiente Acústico realizado em Setembro de 2010 encontra-se em Anexo7 – Volume 

II.  
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5.10. Qualidade do ar 

5.10.1. Enquadramento 

O aumento das concentrações de vários poluentes na atmosfera e a sua deposição é responsável por 

um conjunto alargado de impactes sobre a saúde humana, na produção agrícola, nos ecossistemas, 

no estado de conservação de construções e obras de arte. 

O desenvolvimento industrial e urbano tem sido responsável pelo crescente aumento da emissão de 

poluentes atmosféricos e consequentemente, da sua concentração no ar ambiente.  

Em Portugal, os problemas de qualidade do ar não se manifestam na globalidade do território, 

incidindo principalmente nas maiores áreas urbanas e industriais, destacando Sines, Setúbal, 

Barreiro-Seixal, Lisboa, Estarreja e Porto.  

Deste modo, são exigidas ações para a prevenção ou redução dos efeitos da degradação da 

qualidade do ar em compatibilização com o desenvolvimento industrial e social. A gestão da 

qualidade do ar envolve a definição de limites de concentração dos poluentes na atmosfera, a 

limitação de emissão dos mesmos, bem como a intervenção no processo de licenciamento, na 

criação de estruturas de controlo da poluição em áreas especiais e apoios na implementação de 

tecnologias menos poluentes.  

Nas pedreiras a céu aberto, o principal poluente atmosférico são as partículas em suspensão 

(Poeiras). As poeiras são constituídas por partículas que variam entre os 1 µm e os 1 000 µm (Jimeno, 

C. et al 1989) e poderão ser agressivas para o meio ambiente e consequentemente para a saúde 

humana, dependendo de alguns fatores, como são, a sua composição química, dimensão, e volume 

na atmosfera. As mais gravosas para a saúde humana são as de menor diâmetro (<10 µm), as quais, e 

o Decreto-Lei nº 111/2002, de 16 de Abril, são classificadas como PM10. 

Na envolvente de explorações de pedreiras a qualidade do ar pode ainda ser maioritariamente 

condicionada por outros poluentes do tipo monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), 

óxidos de enxofre (SOx), aerossóis, etc. O fluxo de produção destes poluentes depende basicamente 

do ritmo de exploração uma vez que as fontes estão, de uma forma geral, ligadas aos equipamentos 

utilizados nos trabalhos (pás carregadoras, veículos pesados de transporte de materiais, geradores, 

etc.) e à quantidade de material processado. 
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5.10.2. Caracterização da qualidade do ar a nível regional (APA) 

De forma a caracterizar a situação de referência, foi efetuada uma análise que tem como pretensão 

avaliar a qualidade do ar para a zona de incidência da pedreira, considerando os dados 

disponibilizados pela Agência Portuguesa de Ambiente. Estes dados permitem, nesta fase, 

caracterizar a região onde se insere a pedreira. 

Para ter uma ideia generalizada da qualidade do ar na zona de estudo, recorreu-se ao índice de 

qualidade do ar, uma vez que esta é uma ferramenta que permite uma classificação simples e 

compreensível do estado da qualidade do ar. Este índice foi desenvolvido para poder traduzir a 

qualidade do ar, especialmente das aglomerações existentes no país, mas também de algumas áreas 

industriais e cidades. 

O índice de qualidade do ar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para 

cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim 

determinados são comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores 

sendo os piores poluentes responsáveis pelo índice.  

 

São cinco os poluentes englobados no índice de qualidade do ar apresentado: 

 O dióxido de azoto (NO2); 

 O dióxido de enxofre (SO2); 

 O monóxido de carbono, medido segundo a média registada durante 8h consecutivas (CO 8h); 

 O ozono (O3); 

 As partículas inaláveis ou finas, cujo diâmetro médio é inferior a 10 microns(*) (PM10) – que 

correspondem ao principal parâmetro analisado no âmbito dos EIAs de pedreiras. 

 

Das estações fornecidas pela Agência Portuguesa do Ambiente, e considerando a localização do 

projeto em estudo, seguidamente apresenta-se uma análise mais abrangente da estação do Alentejo 

Interior, a qual só possui dados para o parâmetro PM10. 

Assim, para a zona do Alentejo interior, e considerando os dados validados para 2020 (o último ano 

disponível), o índice de qualidade do ar foi MUITO BOM – Figura 5.10.1.  
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Figura 5.10.1 – Índice de Qualidade do ar para Portugal, em 2020 (Fonte: site Qualar, Agência Portuguesa do 

Ambiente). 

 

Especificamente para a estação localizada em Terena (Alentejo Interior), analisando os dados 

disponíveis para as PM10, é possível verificar que o índice QualAr é igualmente muito bom. 

 

 

Figura 5.10.2 – Índice de Qualidade do ar para as PM10, na Estação de Terena, em Maio de 2020 (Fonte: site 

Qualar, Agência Portuguesa do Ambiente). 
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Estes dados permitiram comprovar que a situação de referência na zona em estudo para a Pedreira 

“Herdade da Bardeira” é bastante positiva em termos de qualidade do ar, uma vez que de um modo 

geral, os parâmetros analisados pela Agência Portuguesa de Ambiente não são superados. Face ao 

exposto, poder-se-á pressupor que a continuidade de extração não influenciará significativamente a 

qualidade do ar junto das povoações mais próximas, não se prevendo assim situações de 

incomodidade.  

Esta previsão dever-se-á, em parte, às medidas de minimização que se pressupõem implementar (ver 

capítulo de medidas de minimização). 

De qualquer forma, será previsto um estudo de PM10, pormenorizado, no Programa de 

Monitorização, de forma a averiguar o cumprimento do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

Setembro, bem como os critérios de conformidade definidos para a AIA. 

 

 

5.10.3. Caracterização da qualidade do ar a nível local 

O presente capítulo tem por objetivo avaliar os potenciais impactes sobre a qualidade do ar 

ambiente que poderão ser causados pela atividade de extração de granito com fins ornamentais na 

pedreira “Herdade da Bardeira”. 

Tal como no descritor acústico, foi constatada a ausência de casas habitadas no raio de 1km. A 

habitação mais próxima (que não está permanentemente habitada), encontra-se a cerca de 700m e 

outra a 1350m (que é habitada), como visível na figura seguinte. 
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Figura 5.10.3 – Localização das casas mais próximas da área de estudo. 

 

De igual forma, foi considerada a caracterização da qualidade do ar ambiente, do EIA realizado para a 

Pedreira “Herdade da Bardeira”, no EIA de 2011, a qual se apresenta em anexo (Anexo8). 

Foi também efetuada uma consulta a outros EIA executados anteriormente para as pedreiras 

vizinhas na zona da Bardeira, para comparação com situações industriais idênticas e extrapolar para 

o presente projeto. 

 

Foram obtidas as seguintes constatações: 

• Neste estudo realizado em setembro de 2010 foram colocados os amostradores no 

perímetro da instalação (Figura 5.10.4), por impossibilidade de colocação no recetor sensível 

mais próximo sito a Oeste, sendo as principais fontes detetadas aquelas provenientes do 

tráfego da EN251 a Sul da pedreira e da exploração em si. 

• A caracterização da qualidade do ar em pontos dentro da área de estudo sobrevalorizam os 

resultados obtidos, pelo que junto dos recetores sensíveis mais próximos (habitações), os 

valores obtidos seriam obviamente mais baixos. 
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Figura 5.10.4 – Localização dos pontos de medição do estudo efetuado em Setembro de 2010. 

 

• No período e nos pontos analisados, o valor limite diário de PM10 foi excedido num único dia no 

ponto 1.; 

• O valor máximo diário recomendado de PM10 pela O.M.S. (em 2010) para a saúde de 120 µg/m³ 

não foi nunca excedido; 

• O valor de 80% do valor limite (40 µg/m³) para as PM10 foi ultrapassado em três dias; 

• Se o estudo fosse efetuado considerando os pontos sensíveis mais próximos, os valores seriam 

claramente mais baixos; 

• Foi ainda efetuada uma consulta e análise aos EIA das pedreiras vizinhas (para SW da área da 

Pedreira “Herdade da Bardeira”), realizados em 2010 e em 2013, de acordo com as informações 

disponíveis no Sistema de Informação de Avaliação de Impacte Ambiental (SIAIA) da Agência 

Portuguesa do Ambiente. Ambos os estudos apresentaram valores abaixo dos valores limites 

definidos pela legislação vigente para a qualidade do ar. 

• Estas pedreiras localizadas a SW da Pedreira “Herdade da Bardeira”, uma das quais no raio de 

1km, apresentam processos produtivos e métodos de desmonte semelhantes, uma vez que se 

destinam também à extração de granito com fins ornamentais, pelo que os pressupostos 

considerados podem ser aplicados à Pedreira em estudo. 
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• Não obstante, é muito importante referir que uma destas pedreiras da envolvente se encontra 

presentemente inativa (a que está mais próxima, localizada dentro do raio de 1km), pelo que os 

níveis de PM10 no ar serão manifestamente mais baixos relativamente à situação anteriormente 

caracterizada. 

 

Como tal, considera-se que os resultados obtidos em estudos anteriores, bem como a análise dos 

dados da Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente refletem a situação atual e prevista 

para a atividade da Pedreira “Herdade da Bardeira”, pelo que se conclui que esta irá cumprir com os 

valores definidos pela legislação, no que se refere à qualidade do ar.  

Face ao exposto e de acordo com os resultados obtidos, não se preveem situações de incomodidade 

relacionadas com as PM10 junto dos recetores sensíveis mais próximos. 

 

O relatório da Qualidade do Ar realizado em Setembro de 2010 encontra-se em Anexo8 – Volume II. 
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5.11. Socioeconomia 

5.11.1. População e povoamento  

Arraiolos é um município situado no distrito de Évora, Região do Alentejo, sub-região do Alentejo 

Central. Tem 684,08 km² de área, subdividido em 7 freguesias, contando atualmente com cerca de 

7.363 habitantes (Censos de 2011). O município é limitado a norte pelos municípios de Mora e 

Sousel, a leste por Estremoz, a sul por Évora, a sudoeste por Montemor-o-Novo e a noroeste por 

Coruche. 

A pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” fica localizada na freguesia de Vimieiro (Figura 5.11.1). 

 

Figura 5.11.1 – Enquadramento geográfico do concelho de Arraiolos. 

 

Tabela 5.11.1 – Distribuição da área do concelho por freguesia (Fonte: http://www.cm-arraiolos.pt). 

Freguesias Área (km2) 

Arraiolos (freguesia) 146,2 

Igrejinha 84,63 

Santa Justa 46,5 

São Gregório 74,36 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Concelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mora_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sousel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estremoz
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89vora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montemor-o-Novo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coruche
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Gafanhoeira (São Pedro) 45,4 

Vimieiro 252,1 

Sabugueiro 38,08 

5.11.2. Evolução populacional 

A evolução da população no concelho de Arraiolos caracteriza-se por dois períodos. De 1801 a 1960, 

registou-se um crescimento da população. A partir da década de 60, o número de habitantes no 

concelho de Arraiolos tem vindo a sofrer um decréscimo, até à atualidade (Tabela 5.8.4 e Figura 

5.11.2).  

 

Tabela 5.11.2 – Variação da população no concelho de Arraiolos, desde 1801 (Fonte: Wikipédia). 

 População do concelho de Arraiolos (1801 – 2011) 

ANOS  1801 1849 1900 1930 1960 1981 1991 2001 2011 

População 
residente 

3887 4053 8738 11260 12786 8883 8207 7616 7363 

 

 

Figura 5.11.2 – Gráfico com a evolução da população residente no concelho de Arraiolos. 
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Como se pode verificar o concelho de Arraiolos tem sofrido um processo de despovoamento a partir 

de 1960, aliás como em toda a região Alentejana. Este despovoamento deve-se à forte emigração e 

ao envelhecimento da população residente.  

Atualmente, o concelho de Arraiolos possui 7 363 habitantes (de acordo com os CENSOS 2011), 

tendo tido um decréscimo de crescimento de residentes de 238 indivíduos durante o período de 

2001/2011, que corresponde a uma variação negativa de 3,23% (bastante superior á média 

alentejana, que foi de 2,5%).  

Este facto pode ser justificado com a localização geográfica do concelho, uma vez que Arraiolos se 

situa em pleno Alto Alentejo, numa região que tem vindo a passar por processos de desertificação 

elevados e poucas oportunidades de empregabilidade e estabilidade económica por parte dos seus 

habitantes. 

 

Tabela 5.11.3 – Evolução da população residente em 2001 e 2011 (Fonte: CENSOS 2011). 

Ano 2001 2011 

População residente 7 616 7 363 

Nº de Homens (H) e Mulheres (M)  
H 

3 679 

M 

3 937 

H 

3 576 

M 

3 787 

 

A população divide-se pelas várias freguesias do concelho da seguinte forma: 

 

Tabela 5.11.4 – Distribuição dos Habitantes por Freguesia (Fonte: CENSOS 2011). 

 2001 2011 

Freguesias N.º habitantes % do total do Concelho N.º habitantes % do total do Concelho 

Arraiolos (concelho) 7616 ---- 7363 ---- 

Arraiolos (freguesia) 3549 46,60 3386 46,00 

Igrejinha 769 10,10 932 12,66 

Santa Justa 226 2,97 225 3,05 

São Gregório 396 5,20 341 4,63 

Gafanhoeira (São Pedro) 623 8,18 494 6,70 

Vimieiro 1600 21,01 1589 21,58 

Sabugueiro 453 5,95 396 5,38 
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Após análise da Tabela 5.11.4, verifica-se que, a freguesia de Arraiolos apresenta o maior número de 

habitantes, havendo por isso um processo de concentração na sede de concelho (46,00%). Em 

seguida, vem Vimieiro com cerca de 21% da população total do Concelho. 

Refira-se ainda, que de acordo com os dados dos Censos 2011, todas as freguesias de Arraiolos (com 

exceção da freguesia da Igrejinha) perderam população (situação que se prende com o facto de este 

concelho estar muito próximo da sede de Distrito, Évora, e ser utilizada como dormitório). 

 

O fenómeno emigração contribui não só para o decréscimo da população jovem, mas também para o 

envelhecimento da estrutura etária da população. 

Feita uma análise à Tabela 5.11.5, nota-se que existe maior número de indivíduos juntos das faixas 

etárias mais adultas, o que comprova uma tendência para o envelhecimento da população. 

O número reduzido de jovens leva a que se considere a sua população envelhecida na base. Do 

mesmo modo, a população é envelhecida no topo, na medida em que a proporção de idosos no 

concelho, em 2001, já atingia os 25,88% da população total. Os censos de 2011 ainda mais vêm 

agravar mais esta realidade uma vez que a população idosa atual ronda os 26,23%. Trata-se, 

portanto, de uma população duplamente envelhecida, com um elevado número de idosos e reduzido 

número de jovens.  

 

Tabela 5.11.5 – Estrutura etária da população do concelho de Arraiolos (Fonte: CENSOS 2011). 

2011 
TOTAL 

(HM) 

0-14 

Anos 

15-24 

Anos 

25-64  

Anos 

65 ou  

mais 

Arraiolos (concelho) 7363 912 694 3825 1932 

Arraiolos (freguesia) 3386 453 343 1860 730 

Igrejinha 932 153 81 516 182 

Santa Justa 225 26 19 125 55 

São Gregório 341 29 27 158 127 

Gafanhoeira (São Pedro) 494 46 50 259 139 

Vimieiro 1589 167 136 724 562 

Sabugueiro 396 38 38 183 137 
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Tabela 5.11.6 – Variação da estrutura etária da população do concelho de Arraiolos (Fonte: CENSOS 

2001/2011). 

Comparação 2001/2011 

Variação  

Total  

(%) 

0-14 

 Anos 

(%) 

15-24  

Anos 

(%) 

25-64  

Anos 

(%) 

65 Anos ou 
mais 

(%) 

Arraiolos (concelho) -3,32 -8,62 -25,85 3,07 -1,98 

Arraiolos (freguesia) -4,59 -11,35 -28,69 3,62 -4,20 

Igrejinha 21,20 40,37 -19,80 40,22 -4,71 

Santa Justa -0,44 0,00 -9,52 13,64 -20,29 

São Gregório -13,89 -21,62 -35,71 -0,63 -19,62 

Gafanhoeira (São Pedro) -20,71 -37,84 -41,18 -12,79 -16,77 

Vimieiro -0,69 -5,65 -12,82 -5,24 11,73 

Sabugueiro -12,58 -40,63 -24,00 -16,06 13,22 

 

Já no que se refere à distribuição etária da população por freguesia do concelho de Arraiolos (Tabela 

5.11.5), e tendo em conta o número de habitantes de cada freguesia, constata-se que Igrejinha e 

Gafanhoeira são das freguesias mais jovens. Sabugueiro tem população mais adulta, enquanto S. 

Gregório possui mais população já mais velha, idosa.  

 

No que diz respeito à estrutura do povoamento do concelho, a distribuição da população por lugares 

deu origem a um povoamento concentrado, típico da região do Alentejo. Desde 1960 que é visível 

uma concentração da população nos lugares de maior dimensão, provocado pela diminuição dos 

lugares de menor dimensão, não só em termos do número de lugares mas também no que respeita 

ao efetivo populacional. 

De acordo com os CENSOS 2011 (Tabela 5.11.7), o número de habitantes por área no Concelho de 

Arraiolos é de 10,76 hab/km2, enquanto em 2001 este valor era de 11,13 hab/km2. De um modo 

geral, registou-se uma diminuição da densidade populacional de 2001 para 2011, em todas as 

freguesias, com exceção da freguesia de Igrejinha. 
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Segundo dados de 2011, Arraiolos é a freguesia com maior número de habitantes por área (devido 

principalmente ao facto de ter maior numero de habitantes), enquanto Santa Justa evidencia a 

menor densidade populacional. 

 

 

Tabela 5.11.7 – Densidade Populacional por freguesia (Fonte: CENSOS 2011). 

 Habitantes por km2 

Freguesias Km2 2001 2011 

Arraiolos (concelho) 684,06 11,13 10,76 

Arraiolos (freguesia) 146,31 24,25 23,14 

Igrejinha 84,63 9,08 11,01 

Santa Justa 42,9 5,26 5,24 

São Gregório 74,36 5,32 4,58 

Gafanhoeira (São Pedro) 42,2 14,76 11,70 

Vimieiro 252,47 6,33 6,29 

Sabugueiro 41,19 10,99 9,61 

 

Comparando os dados da densidade populacional de Arraiolos com outros concelhos da envolvente, 

verifica-se que praticamente todos os municípios da região Alentejo possuem uma densidade inferior 

a 100, situação idêntica em Arraiolos. 

 

 

5.11.2.1. Ocupação do espaço 

De acordo com o trabalho de campo bem como a análise efetuada à foto aérea da envolvente da 

pedreira, verifica-se que a ocupação do espaço é maioritariamente agro-silvo-pastoril, com a 

envolvente de montados de sobro e azinho. 

O carácter urbanizável é evidente, com a freguesia de Vimieiro a cerca de 4km.  
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Figura 5.11.3 – Foto aérea da envolvente à pedreira (Fonte: Google Maps). 

 

 

5.11.3. Habilitações literárias 

De acordo com os Censos de 2011, a Taxa de Analfabetismo no período de 2001 a 2011 diminui de 

17% para 10%, no concelho de Arraiolos. 

Esta diminuição pode estar relacionada com ações levadas a cabo ao nível da instrução da população 

mais velha, de modo a atingirem a escolaridade obrigatória e pelo facto da grande maioria da 

população mais jovem ingressar no ensino básico. Contudo, no concelho continua a persistir uma 

taxa de analfabetismo bastante elevada. 
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Tabela 5.11.8 – Taxa de analfabetismo por freguesia (Fonte: CENSOS 2001). 

 Taxa de analfabetismo (%) 

Local de residência 2001 2011 

Arraiolos (concelho) 17,05 10,03 

Arraiolos (freguesia) 11,73 6,79 

Igrejinha 17,41 6,74 

Santa Justa 21,15 10,63 

São Gregório 23,43 12,04 

Gafanhoeira (São Pedro) 20,24 12,26 

Vimieiro 23,96 16,89 

Sabugueiro 20,78 11,94 

 

Analisando a Tabela 5.11.9, constata-se que no sexo feminino verificam-se os níveis literárias mais 

elevados, sendo habilitações literárias mais baixas predominantes no sexo masculino. 

A quantidade de indivíduos que não sabe ler nem escrever é muito elevada, na ordem dos 10%. Um 

total de cerca de 60% da população tinha o 1.º, 2.º e 3.º ciclos completos e 27% tinha um nível de 

instrução médio/superior (desde o ensino médio até ao doutoramento). 

 

Tabela 5.11.9 – Habilitações Literárias do concelho de Arraiolos (Fonte: CENSOS 2011). 

Grau de Escolaridade População Total HM Homens  Mulheres  

Analfabetos com mais de 10 anos 680 282 398 

Sabe ler e escrever sem possuir 
qualquer grau 

886 306 220 

Ensino pré-escolar 159 80 79 

1.º Ciclo  2.460 1 173 1.287 

2.º Ciclo  755 429 326 

3.º Ciclo  1102 577 525 

Ensino Secundário 1254 633 621 

Ensino pós secundário 45 23 22 

Ensino Superior 702 265 437 
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5.11.4. Estrutura económica e produtiva 

Em 2011, o concelho de Arraiolos possui 7.363 habitantes, dos quais 3.484 pertencem à população 

ativa, apresentando assim uma taxa de atividade de 47,32%. 

As atividades do setor primário determinam a economia do município, principalmente a produção de 

leite, a extração de cortiça, a produção de vinhos e a extração de granitos. Em termos industriais, 

destacam-se as empresas ligadas à metalurgia, a indústria dos tapetes e as pequenas indústrias de 

enchidos, licores, queijos e mel. Em termos dos serviços, o comércio é visível, mas o turismo assume 

um papel preponderante na economia. 

 

5.11.4.1. População ativa e taxas de atividade 

A população ativa é mais significativa junto do sexo masculino do que do feminino (em todas as 

freguesias). A sede de concelho é a freguesia com mais indivíduos ativos em ambos os sexos (1726 no 

total). Santa Justa é a freguesia com menor número de população ativa (apenas 61 indivíduos) 

(Tabela 5.8.9).  

 

Tabela 5.11.10 –  População Ativa do concelho de Arraiolos (Fonte: CENSOS 2011). 

Local 
População ativa 

total 
População ativa 

Homens 
População ativa 

Mulheres 

Arraiolos (concelho) 3484 1869 1615 

Arraiolos (freguesia) 1726 890 836 

Igrejinha 487 266 221 

Santa Justa 105 61 44 

São Gregório 145 79 66 

Gafanhoeira (São Pedro) 229 127 102 

Vimieiro 622 348 274 

Sabugueiro 170 98 72 

 

A Taxa de atividade da população residente no concelho de Arraiolos situa-se nos 45%, sendo mais 

significativa nas freguesias de Arraiolos, Vimieiro e Igrejinha (coincidindo obviamente com as 

freguesias com mais jovens). 
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Tabela 5.11.11 – Taxas de Atividade no concelho de Arraiolos da População Ativa e Segundo o Sexo (Fonte: 

CENSOS 2011).  

Local População ativa total (%) 
População ativa Homens 

(%) 

População ativa Mulheres 

(%) 

Arraiolos (concelho) 47,32 52,27 46,65 

Arraiolos (freguesia) 50,97 54,53 47,66 

Igrejinha 52,25 58,08 46,62 

Santa Justa 46,67 51,69 41,12 

São Gregório 42,52 47,31 37,93 

Gafanhoeira (São Pedro) 46,36 54,27 39,23 

Vimieiro 39,14 45,25 33,41 

Sabugueiro 42,93 49,49 36,36 

 

 

5.11.4.2. População empregada 

Segundo os Censos de 2011, no concelho de Arraiolos é o sector terciário que emprega um maior 

número de habitantes do Concelho de Arraiolos em todas as freguesias (num total de 1975 

habitantes). O sector primário ocupa 366 indivíduos enquanto o sector secundário ocupa 795 

indivíduos.  

É importante referir que, em 2011, para um total de 3484 residentes ativos, 3136 encontravam-se a 

trabalhar, o que pressupõe uma taxa de desemprego já preocupante, como se irá analisar. 

 

Tabela 5.11.12 – População empregada por sector de atividade económica (Fonte: CENSOS 2011) 

 
Total 

Sector 
Primário 

Sector 
Secundário 

Sector 
Terciário 
(Social) 

Sector 
Terciário 

(Económico) 

Arraiolos (concelho) 3136 366 795 986 989 

Arraiolos (freguesia) 1567 85 420 543 519 

Igrejinha 438 53 119 133 133 

Santa Justa 91 28 12 29 22 

São Gregório 133 24 32 34 43 

Gafanhoeira (São Pedro) 208 43 52 43 70 

Vimieiro 542 105 113 169 155 
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Sabugueiro 157 28 47 35 47 

De acordo com a análise à Tabela 5.11.13, no concelho de Arraiolos, a taxa de emprego situa-se nos 

48,4%, sendo mais elevada na sede de concelho, seguida da freguesia de Igrejinha. Vimieiro e São 

Gregório são as freguesias com a taxa de emprego mais baixa do concelho. Já no que refere à taxa de 

desemprego, esta é mais elevada nas freguesias de Vimieiro e Sabugueiro, 10,5% e 10,6% 

respetivamente, sendo mais baixa na freguesia de Santa Justa. 

Este facto reforça a necessidade de ampliação da pedreira n.º 5522 “Monte da Oliveira” uma vez 

que, aumentando a área de corta e consequentemente o seu tempo de vida útil, implica a 

necessidade contínua de mão-de-obra local, dando preferência aos habitantes da freguesia de 

Vimieiro. 

 

Tabela 5.11.13 – Taxas de emprego e desemprego para o concelho de Arraiolos no ano de 2001 e 

2011 (Fonte: CENSOS 2001; 2011). 

Local de residência Taxa de emprego (%) Taxa de desemprego (%) 

ANOS 2001 2011 2001 2011 

Arraiolos (concelho) 48,4 47,32 7,1 9,99 

Arraiolos (freguesia) 54 50,97 6 9,2 

Igrejinha 51,5 52,25 6,5 10,06 

Santa Justa 48 46,67 2 13,33 

São Gregório 38,7 42,52 5,4 8,28 

Gafanhoeira (São Pedro) 49,1 46,36 7,2 9,17 

Vimieiro 38,7 39,14 10,5 12,86 

Sabugueiro 43,1 42,93 10,6 7,65 

 

  

5.11.5. Análise socioeconómica a microescala, com a atividade da Pedreira 

“Herdade da Bardeira” 

O Concelho de Arraiolos é abrangido por duas grandes áreas de influência urbana: a de Évora (a sul) 

e a de Estremoz (a oriente). Este posicionamento geográfico tem condicionado o seu 

desenvolvimento, tanto no que respeita à estruturação dos sectores de atividade económica nele 
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presentes como, consequentemente, nas repercussões que tal acarreta relativamente à sua evolução 

demográfica, económica e social.  

Desde os anos 40 que o Concelho vem registando um decréscimo populacional, com destaque para a 

década de 60/70 em que esse fenómeno foi mais acentuado, chegando-se a 2001 a uma situação em 

que o envelhecimento e os reduzidos quantitativos demográficos da maior parte das freguesias se 

constituem como a principal ameaça ao seu processo de desenvolvimento sustentável futuro.  

É um concelho que no contexto do País manifesta uma forte dominância rural apesar de, em termos 

relativos, não deixar de ser importante a existência de alguma atividade industrial, mas que aparenta 

não ser acompanhada por idêntico peso proporcional, pelo menos em termos da composição 

empresarial, ao nível dos serviços e do comércio. Em termos das dinâmicas sectoriais da população 

ativa de 1991 para 2001, para além do Concelho ter registado uma variação negativa (-0,1%, ao 

contrário do crescimento registado na Sub-região: +0,6%), assiste-se ainda a um reforço do terciário 

que é acompanhado por uma diminuição do primário e do secundário, tendo-se também verificado 

uma maior integração das mulheres no mercado de trabalho. No entanto, são estas mesmas 

mulheres que mais sofrem os efeitos do desemprego, num contexto em que este indicador regista 

uma evolução no sentido da sua diminuição, ao nível do Concelho. 

À escala regional, Arraiolos surge no grupo dos “concelhos mais rurais”, em oposição a um pequeno 

conjunto de concelhos que se destacam por apresentar características mais urbanas. 

As atividades do setor primário determinam a economia do município, principalmente a produção de 

leite, a extração de cortiça, a produção de vinhos -- e a extração de granitos. Em termos industriais, 

destacam-se as empresas ligadas à metalurgia, a indústria dos tapetes e as pequenas indústrias de 

enchidos, licores, queijos e mel. Em termos dos serviços, o comércio é visível, mas o turismo assume 

um papel preponderante na economia. 

A empresa proponente centra a sua atividade principal na extração e comercialização de granito com 

fins ornamentais, e possui várias pedreiras de granito (em Arraiolos e Elvas). Tendo presente a 

necessidade de continuar a assegurar o fornecimento de matéria-prima aos seus clientes, o 

proponente pretende manter na sua estrutura produtiva a exploração da Pedreira “Herdade da 

Bardeira”, pelo que é crucial para a continuidade da empresa no setor das obras públicas a 

regularização da pedreira, para que esta possa continuar em funcionamento, assumindo-se como um 

dos pilares para a sua sustentabilidade e crescimento. 



   Avaliação de Impacte Ambiental 

    Volume I – Relatório Síntese 

 Ampliação da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” 

204 
GRANITAL – GRANITOS DE PORTUGAL, S.A. 

HERDADE DO CHACIM | E.N. 243, KM 188 | 7350 - 481 ELVAS  

Sem esquecer que Vimieiro é uma freguesia onde o sector da extração de granito (pelo valor e os 

empregos que cria e por todos os efeitos indiretos induzidos sobre a economia local que gera) pode 

ser uma peça importante na promoção do desenvolvimento local, aproveitando os recursos 

existentes endogenamente e promovendo o seu crescimento económico. 

 

 

5.11.6. Acessibilidades 

O concelho de Arraiolos é caracterizado por uma grande diversidade de acessos, que se encontram 

em boas condições, e que lhes permite a fácil ligação aos concelhos limítrofes, bem como à capital de 

distrito, Évora. 

No que diz respeito à envolvente regional, Arraiolos é servido por uma rede de estradas nacionais 

que promovem uma boa ligação rodoviária com todos os outros concelhos limítrofes, 

correspondentes quer ao distrito de Évora, quer ao distrito de Portalegre ou mesmo Beja, através da 

EN4 e ligação ao Itinerário Principal IP2. Mas a principal via que serve Arraiolos é a EN4 que permite 

o acesso rápido à A6, para a ligação a Espanha, bem como para a ligação à A2, que possibilita uma 

fácil ligação ao Algarve e à zona de Lisboa.  

De sublinhar que a A6, a A2 e o IP2 funcionam como eixos preferenciais e fundamentais para o 

acesso rodoviário na zona, permitindo a proximidade em tempo e distância a cidades portuguesas 

como Lisboa, Évora, Portalegre ou Beja, além da grande possibilidade de contacto com Espanha 

(especificamente, cidades como Badajoz, Cáceres ou Mérida). 

 

Assim, a proximidade e facilidade no acesso da EN 4 e, consequentemente, da A6 e da A2, conferem 

a esta pedreira uma situação privilegiada no que diz respeito aos acessos da exploração e expedição 

da produção. O acesso à exploração é efetuado pela EN 4 (Lisboa – Elvas) até à povoação de Vimieiro 

e posteriormente pela EN 251 (sentido Vimieiro – Pavia). Após uma extensão de 2Km, encontra-se a 

entrada para a exploração devidamente identificada. 
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Figura 5.11.4. Excerto de representação cartográfica do PRN com a localização da área em estudo (Fonte: 

Estradas de Portugal, E.P.E.). 

 

 

Figura 5.11.5. Vias de acesso a Arraiolos e à pedreira em estudo. 

 

N 



   Avaliação de Impacte Ambiental 

    Volume I – Relatório Síntese 

 Ampliação da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” 

206 
GRANITAL – GRANITOS DE PORTUGAL, S.A. 

HERDADE DO CHACIM | E.N. 243, KM 188 | 7350 - 481 ELVAS  

No que se refere ao estado de conservação das vias de acesso à pedreira, estão em ótimas 

condições, que permitem o trânsito de todo o equipamento móvel em condições de segurança. 

Os acessos internos são regados sempre que se considere necessário (em dias secos e ventosos), 

maioritariamente na época estival, de modo a impedir a formação de poeiras provocada pela 

circulação normal do equipamento móvel.  

 

 

5.11.6.1. Cálculo de fluxos de tráfego 

Em relação ao tráfego existente no local em estudo, não existe qualquer levantamento respeitante 

ao fluxo médio diário ocorrido nas vias de circulação que o servem, não sendo assim possível 

apresentar qualquer valor de referência.  

A falta de dados quantitativos das principais estradas nacionais e municipais da região não permite 

efetuar uma abordagem no sentido de referenciar a afetação da pedreira, em relação à totalidade do 

tráfego existente nas suas vias de acesso. Todavia, a partir do valor estimado de extração anual de 

granito, é possível calcular um valor teórico para o número de camiões a saírem diariamente da 

pedreira. 

Assim, no sentido de obter uma ideia, maximizada, em termos de potenciais impactes sobre o fluxo 

de tráfego derivado da atividade da pedreira, utilizou-se como indicador o potencial número máximo 

de camiões (em valores médios) que serão necessários para transportar para fora da pedreira toda a 

matéria-prima extraída, comercial.  

Com base nas produções médias, estimadas no Plano de Lavra, no sentido de maximizar os 

potenciais impactes, podem apresentar-se umas previsões no que diz respeito ao incremento 

máximo mensal de tráfego. Consideraram-se ainda os seguintes pressupostos: 

 22 dias úteis de trabalho, por mês; 

 12 meses por ano; 

 capacidade standard de 24 ton/camião (média); 

 1 m3 de reservas comerciais de granito correspondem a 2,7 toneladas. 
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Tabela 5.11.15 – Cálculo dos fluxos de tráfego provenientes da Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

Volume total explorável na vida útil da pedreira  722 036 m3 

Volume total comercial (80%) na vida útil da pedreira  577629 m3 

Peso total comercial na vida útil da pedreira  1559596,76 ton 

Peso comercial por ano 25993,30 ton 

Peso comercial por mês 2166,11 ton 

Peso comercial por dia 98,46 ton 

Número de veículos que saem para fora da pedreira por dia 4,10 camiões/dia 

 

Deste modo, tendo em consideração o valor total de reservas exploráveis de 722036 m3, com um 

rendimento total de 80% e um período de laboração de 12 meses por ano, para um total de 60 anos 

de vida útil, e sabendo que um camião transporta em média 24 toneladas, estima-se que a produção 

diária deste recurso seja de cerca de 98 toneladas por dia, o que representa a circulação de cerca de 

4 veículos pesados diariamente em circulação. De um modo geral, estima-se um tráfego na ordem 

dos 90 camiões por mês (cerca de 20camiões por semana) por parte da pedreira “Herdade da 

Bardeira”. 

Face ao exposto, as produções estimadas da Pedreira “Herdade da Bardeira” permitem afirmar que 

esta contribuirá, de acordo com os critérios apresentados e com os valores indicados, para a  

manutenção da situação atual em termos de circulação rodoviária de viaturas pesadas na envolvente 

(uma vez que se trata da ampliação de uma pedreira já existente). Poderá eventualmente ocorrer 

uma pequena oscilação do tráfego de viaturas pesadas na região, apenas em caso de alteração no 

sistema produtivo ou de um aumento/diminuição do ritmo de extração calculado. 

Saliente-se que estes são valores médios maximizados, onde se tem em conta que todo o produto 

final será vendido a um ritmo constante diário, ou seja, não considera a produto em stock e a sua 

venda “oscilante” ou irregular no mercado, ao longo da vida útil estimada para a pedreira. 

Efetivamente, existe sempre material comercial que ficará em stock na pedreira durante algum 

tempo, pelo que a quantidade diária do produto final a ser escoada para o mercado será obviamente 

mais baixa e, como tal, o número de camiões diários a saírem da pedreira será também menor. 

Existe ainda uma situação, que apesar de hipotética é muito importante de referir, que é o facto de 

eventualmente por falta de encomendas, a pedreira poder parar no futuro a sua atividade de 

extração temporariamente, o que faz com que o número de camiões a sair da pedreira diminua, 

porque dessa forma, o proponente irá apenas recorrer à venda do material que se encontrar em 
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stock – a capacidade extrativa poderá cessar ou diminuir, dá-se o escoamento do material em stock 

e, consequentemente, o número de veículos pesados em circulação diminui. 

 

Em relação à eventual afetação dos habitantes das povoações situadas na envolvente (como 

Vimieiro), refira-se que no raio de 1km existem duas pedreiras licenciadas, pelo que já existe um 

fluxo de tráfego de veículos pesados por parte destas três pedreiras, não se verificando uma “nova” 

perturbação junto das populações locais. Como tal, os aglomerados populacionais mais próximos já 

poderão ter um sofrido um fator de “habituação” relativamente à circulação rodoviária de máquinas 

e camiões provenientes das pedreiras existentes que procedem igualmente à extração e 

comercialização de granito com fins ornamentais.  

 

De acordo com a localização da pedreira pode apresentar-se a Figura 5.11.7, onde se encontram 

representados os principais acessos à pedreira. 

O plano de circulação proposto passa pelo acesso inevitável à EN251, para Norte. Em caso de 

destinos para Sul ou Sudoeste, deverá ser feita a ligação à EN4 e, eventualmente, à A6 – serão estas 

as vias preferenciais para o atravessamento mínimo de povoações. 
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Figura 5.11.6. Principais vias de acesso a serem utilizadas para escoamento do produto final da Pedreira 

“Herdade da Bardeira” (Fonte: Google Maps – http://maps.google.com). 
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5.12. Arqueologia e património cultural 

5.12.1. Enquadramento patrimonial  

Em 1290, Arraiolos recebe o 1º Foral de D. Dinis, e o mesmo monarca manda edificar o Castelo em 

1305, sendo que no dia 26 de Dezembro de 1305  o Concelho representado por João Anes e Martim 

Fernandes, outorgou com  o Rei o contrato para a sua feitura. 

Arraiolos foi condado de D. Nuno Álvares Pereira - 2º conde de Arraiolos - a partir do ano de 1387. 

Antes de recolher ao Convento do Carmo em Lisboa, o Condestável do reino permaneceu aqui longos 

períodos da sua vida. 

Em 1511 recebe Foral novo de D. Manuel. 

Ao longo dos anos foram muitas as alterações do seu território, tendo  limites administrativos 

definidos a partir de 1736, sofreu, entretanto, várias alterações: inclusão no distrito de Évora (1835); 

anexação do concelho de Vimieiro (1855); anexação do concelho de Mora (1895); desanexação do 

concelho de Mora (1898). 

Presentemente, Arraiolos é hoje concelho com 7 freguesias. 

Vimieiro foi sede de concelho entre 1257 e 1855. São conhecidos dois forais, o primeiro atribuído por 

D. Martinho Peres, bispo de Évora, em 1257 e o segundo por D. Manuel I, rei de Portugal, em 1512. 

Era constituído, em 1801, pelas freguesias da vila e de Santa Justa. Tinha então 1 819 habitantes e 

266 km². Em 1849 era constituído apenas pela freguesia da sede, Vimieiro. 

 

Arraiolos possui diversos elementos patrimoniais classificados, pelo Instituto Português do 

Património Arquitetónico, nomeadamente: 
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DESIGNAÇÃO SITUAÇÃO ACTUAL 
CATEGORIA DE 

PROTECÇÃO 
CATEGORIA / TIPOLOGIA 

Ruínas romanas de São João 
do Campo 

Classificado 
MN - Monumento 
Nacional 

Arqueologia / Templo 

Pelourinho de Arraiolos Classificado 
MN - Monumento 
Nacional 

Arquitetura Civil / Pelourinho 

Castelo de Arraiolos Classificado 
MN - Monumento 
Nacional 

Arquitetura Militar / Castelo 

Anta da Vila de Arraiolos Classificado 
MN - Monumento 
Nacional 

Arqueologia / Anta 

Igreja de São Gregório, 
paroquial de São Gregório 

Classificado 
MIP - Monumento de 
Interesse Público 

Arquitetura Religiosa / Igreja 

Igreja de São Pedro, 
paroquial de São Pedro da 
Gafanhoeira 

Classificado 
MIP - Monumento de 
Interesse Público 

Arquitetura Religiosa / Igreja 

Capela de Nossa Senhora 
das Necessidades / Ermida 
de Santo Estêvão 

Procedimento encerrado 
/ arquivado - sem 
proteção legal 

Não aplicável Arquitetura Religiosa / Capela 

Igreja de Nossa Senhora da 
Consolação, paroquial de 
Igrejinha 

Classificado 
MIP - Monumento de 
Interesse Público 

Arquitetura Religiosa / Igreja 

Igreja da Misericórdia de 
Arraiolos 

Classificado 
MIP - Monumento de 
Interesse Público 

Arquitetura Religiosa / Igreja 

Igreja de Santa Clara do 
Sabugueiro 

Classificado 
MIP - Monumento de 
Interesse Público 

Arquitetura Religiosa / Igreja 

Igreja do Espírito Santo Classificado IM - Interesse Municipal Arquitetura Religiosa / Igreja 

Igreja da Misericórdia de 
Vimieiro 

Classificado IM - Interesse Municipal Arquitetura Religiosa / Igreja 

Casa da Mala-Posta (Casa do 
Capitão-Mor) 

Em Vias de Classificação 
Em Vias de Classificação 
(Homologado como IM) 

Arquitetura Civil / Casa 

Palácio dos Condes de 
Vimieiro 

Em Vias de Classificação 
Em Vias de Classificação 
(Homologado como IM) 

Arquitetura Civil / Palácio 

Igreja Matriz do Vimieiro Classificado 
IIP - Imóvel de Interesse 
Público 

Arquitetura Religiosa / Igreja 

Convento dos Lóios Classificado 
IIP - Imóvel de Interesse 
Público 

Arquitetura Religiosa / Igreja 

Convento de São Francisco e 
cemitério anexo 

Classificado 
IIP - Imóvel de Interesse 
Público 

Arquitetura Religiosa / Igreja 

Ermida de São Sebastião 
(Arraiolos) 

Procedimento encerrado 
/ arquivado - sem 
proteção legal 

Não aplicável Arquitetura Religiosa / Ermida 

Ponte Antiga da Estrada de 
Pavia 

Classificado 
MIP - Monumento de 
Interesse Público 

- 

 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70187
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70187
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70188
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70486
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70492
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71359
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71359
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71360
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71360
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71360
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71361
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71361
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71361
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71362
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71362
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71362
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71363
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71363
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71364
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71364
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71586
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71587
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71587
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71657
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71657
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71658
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71658
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73281
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73657
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73658
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73658
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/6397668
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/6397668
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/9006018
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/9006018
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5.12.2. Metodologia utilizada para o estudo patrimonial da situação atual 

A metodologia geral de caracterização da situação atual (à data da caracterização patrimonial) 

envolveu três etapas fundamentais: a pesquisa documental, o trabalho de campo e o registo em 

inventário. 

A pesquisa documental foi baseada num levantamento bibliográfico (inventários patrimoniais de 

organismos públicos, bibliografia especializada de âmbito local e regional, projetos de investigação, 

tais como teses académicas, cartas arqueológicas e processos arquivados no IGESPAR, e planos de 

ordenamento e gestão do território) e num levantamento toponímico e fisiográfico, a partir da Carta 

Militar de Portugal, à escala 1:25000. 

Em campo foram desempenhadas distintas tarefas. Procedeu-se ao reconhecimento dos dados 

inventariados durante a fase de levantamento bibliográfico e dos indícios toponímicos e fisiográficos. 

A recolha de informação oral junto dos habitantes e instituições locais conectadas com o património 

e posterior confirmação de dados também compreende uma tarefa fundamental na fase de trabalho 

de campo.  

Por fim, a prospeção arqueológica sistemática da área de implementação do projeto em estudo. Esta 

tarefa consistiu na identificação e atualização dos dados patrimoniais inventariados durante a fase de 

levantamento bibliográfico e no reconhecimento de eventuais áreas com interesse toponímico e 

fisiográfico ou que se apresentem com um considerável número de sítios arqueológicos nas 

imediações. 

A inventariação pretendeu corresponder a um levantamento sistemático, atualizado e exaustivo das 

ocorrências de valor patrimonial presentes na área de incidência do projeto.  

Para o registo das ocorrências foi utilizada uma ficha-tipo, cujo modelo apresenta os seguintes 

campos: Identificação (n.º inventário e designação), localização (distrito, concelho, freguesia, 

lugar/topónimo, coordenadas, CMP, acesso e altitude), caracterização (categoria, tipologia, 

cronologia, descrição, estado de conservação, uso do solo, classificação/proteção/inventariação e 

bibliografia) importância patrimonial e fotografias.  

As realidades patrimoniais identificadas são integradas na cartografia de projeto, constituindo um 

instrumento fundamental para a identificação dos espaços com maior sensibilidade e para a 

definição de estratégias mais apropriadas a empregar na fase de exploração do empreendimento. 
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5.12.3. Enquadramento Institucional 

Os trabalhos arqueológicos foram executados de acordo com a legislação vigente na altura: Decreto-

Lei n.º 270/99, de 15 de Julho, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

287/2000, de 10 de Novembro.  

Os trabalhos de prospeção arqueológica foram devidamente autorizados pelo IGESPAR (atual Direção 

Geral do Património Cultural).  

 

5.12.4. Resultados 

5.12.4.1. Contactos Institucionais e Recolha de Informação Bibliográfica e 

Documental 

Foi realizado um levantamento exaustivo de toda a informação patrimonial disponível em 

publicações, documentos de arquivo, inventários patrimoniais de organismos públicos, bibliografia 

especializada de âmbito local e regional e projetos de investigação, tais como teses académicas, 

cartas arqueológicas. 

Foi contactada a Junta de Freguesia e Câmara Municipal do concelho abrangido pela área de estudo, 

assim como o IGESPAR (atual Direção Geral do Património Cultural).  

De igual modo, foi efetuada uma pesquisa em outras instituições que operem na área patrimonial e 

abordadas todas aquelas que pudessem fornecer informações pertinentes ao presente estudo, tais 

como a Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais e a Direcção-Geral do Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). 

 

5.12.4.2. Enquadramento Histórico e Arqueológico 

Os resultados apresentados correspondem a um levantamento exaustivo de sítios arqueológicos que 

podem ter interesse relevante, bem como outros aspetos relacionados com a história da ocupação 

humana nas atuais freguesias abrangidas pelo projeto. Este levantamento baseou-se numa pesquisa 

bibliográfica em obras da especialidade, bem como em informações recolhidas nas bases de dados 

dos institutos responsáveis pelo Património, pela Câmara Municipal (e consulta do PDM). 
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As potencialidades naturais da região de Arraiolos proporcionaram boas condições para a instalação 

de populações na região, desde épocas bastante recuadas.  

A abundância de vestígios relacionáveis com o final do Neolítico ou mesmo com o Calcolítico são um 

sinal de uma significativa ocupação humana a partir do IV Milénio A.C., como é possível atestar pela 

quantidade de sítios relacionados com o megalitismo no concelho e em particular na freguesia do 

Vimieiro (onde se localiza o projeto) (http://www.igespar.pt/, CNS 1779, 1345, 12163, 12164, 1915 a 

1920, 1954, 1955, 1663, 1745 a 1747, 1749, 12262, 1940, 2060, 2224, 2247, 2423, 2665, 2699, 2971, 

2461, 5346, 10131, 2183, 2184, 1850, 2130, 28822, 2319, 1894, 1714, 28824, 2275).  

Destaque para a anta da Venda do Duque, classificado como Monumento Nacional, assim como o 

conjunto de antas dos Claros Montes, da Marmeleira, do Monte da Caeira, da Defesa do Gato, do 

Santo Espírito, dos Soeiros e Tourega. Provavelmente, “na proto-história, o grande local de habitat 

corresponderia já à atual elevação onde se localiza o Castelo de Arraiolos". 

O património romano no concelho de Arraiolos fica marcado claramente pelo templo de São João do 

Campo/Santana do Campo (http://www.igespar.pt/, CNS 10086), classificado como Monumento 

Nacional, e caracteriza-se pela presença restos de um templo romano, integrados na atual Igreja de 

Santana do Campo.  

Na freguesia de Vimieiro, o período de época romana fica registado através do fortim de Soeiros 

(http://www.igespar.pt/, CNS 19649), da inscrição da Herdade do Marmeleiro 

(http://www.igespar.pt/, CNS 4223), da sepultura da Herdade do Outeiros dos Pintos 

(http://www.igespar.pt/, CNS 3845), e da necrópole da Igreja Matriz do Vimieiro 

(http://www.igespar.pt/, CNS 24100) tendo sido aqui identificado um derrube de funcionalidade 

indeterminada e cronologicamente atribuível ao período romano, constituído por ímbrices, tégulas e 

tijolos, que assentava diretamente sobre um pavimento de período romano, constituído por 

pequenos fragmentos de cerâmica ligados entre si por argila, e muito compactado. A cronologia de 

utilização da necrópole estende-se dos entre os séculos XVI e XVIII/XIX. 

Cunha Rivara transmite-nos as referências do padre António de Carvalho da Costa, na Corographia 

Portugueza (tomo 2º pág. 525) e do Padre Luís Cardoso no Diccionario Geographico (tomo 1º pág. 

590) onde atribuem a fundação de Arraiolos a Sabinos, Tusculanos e Albanos, ocupantes que foram 

da cidade de Évora antes de Sertório e deram o governo de Arraiolos ao capitão Rayeo, nome grego. 

Deste nome, parece ter então derivado o nome da vila de Arraiolos, já que o nome Rayeo se foi 

denominando Rayolis, Rayeopolis, Arrayolos e hoje Arraiolos. 
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Porém, é em 1217 com a concessão do termo de Arraiolos pelo rei D. Afonso II, ao Bispo de Évora D. 

Soeiro e ao cabido da Sé da mesma cidade, que se inicia um novo capítulo da sua história. 

Em 1290, Arraiolos recebe o 1º Foral, de D. Dinis, e o mesmo monarca manda edificar o Castelo em 

1305, sendo que no dia 26 de Dezembro de 1305 o Concelho representado por João Anes e Martim 

Fernandes, outorgou com o Rei o contrato para a sua feitura. 

Arraiolos foi condado de D. Nuno Álvares Pereira - 2º conde de Arraiolos - a partir do ano de 1387. 

Antes de recolher ao Convento do Carmo em Lisboa, o Condestável do reino, permaneceu aqui 

longos períodos da sua vida. 

Em 1511 recebe Foral novo de D. Manuel. 

Ao longo dos anos foram muitas as alterações do território de Arraiolos, tendo limites 

administrativos definidos a partir de 1736, sofreu, entretanto, várias alterações: 

- Inclusão no distrito de Évora (1835); Anexação do concelho de Vimieiro (1855); Anexação do 

concelho de Mora (1895); desanexação do concelho de Mora (1898). 

 

Arraiolos é a terra dos tapetes com séculos de história bordados à mão por gerações e gerações de 

bordadeiras que fizeram chegar até aos nossos dias o mais genuíno artesanato o “Tapete de 

Arraiolos”. 

A referência escrita mais antiga que até hoje é conhecida está no inventário de Catarina Rodrigues, 

mulher de João Lourenço, lavrador e morador na herdade de Bolelos, termo de Arraiolos, onde, pelo 

ano de 1598, é descrita a existência de um tapete “da tera novo avalliado em dous mill Reis”. 

Certo é ainda que as escavações arqueológicas realizadas na Praça Lima e Brito no inicio do séc. XXI, 

sob a responsabilidade da Arqueóloga Ana Gonçalves, sem prejuízo de uma investigação mais 

pormenorizada, induzem o inicio da produção de tapetes em Arraiolos para uma fase anterior ao séc. 

XV. 

 

5.12.4.3. Trabalho de Campo 

A prospeção arqueológica sistemática foi desenvolvida na área de estudo, e consistiu na identificação 

e atualização dos dados patrimoniais inventariados durante a fase de levantamento bibliográfico e 
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no reconhecimento de eventuais áreas com interesse toponímico e fisiográfico. O estudo 

arqueológico encontra-se no Anexo9 (Volume II). 

As condicionantes à visualização do solo são representadas na peça desenhada (Desenho 08 – Anexo 

II). Estas dificuldades foram sentidas com maior intensidade nas áreas que se encontram preenchidas 

por vegetação seca de pequeno e médio porte, densa a muito densa. 

Muitas das zonas caracterizam-se por pastos com a presença sobretudo de sobreiros e azinheiras, 

sendo visível também em boa parte dos terrenos prospetados, a existência de inúmeros 

afloramentos rochosos de origem granítica.  

 

Tabela 5.12.1 -  Visibilidade dos Solos de acordo com a planta6 (em Anexo – Volume II). 

Tipo de Solo Visibilidade do Terreno Caracterização da Prospeção 

Campos Lavrados Boa 
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes, onde a 

observação de construções e materiais arqueológicos é 
facilitada. 

Áreas de fogo e 
desmatação 

Boa 
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira, que facilita 

o percurso pedestre e a observação de construções e 
materiais arqueológicos. 

Pasto Razoável/Média 
Vegetação rasteira, que facilita o percurso pedestre e a 
observação de construções e materiais arqueológicos. 

Eucaliptal Nula/Reduzida 

Arvoredo denso, com vegetação rasteira a cobrir a 
quase totalidade do solo. Observação facilitada de 

construções, mas com identificação difícil de materiais 
arqueológicos. 

Pinhal Nula/Reduzida 

Arvoredo denso, com vegetação rasteira a cobrir a 
quase totalidade do solo. Observação facilitada de 

construções, mas com identificação difícil de materiais 
arqueológicos. 

Aterros e Escavações Nula/Reduzida 
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 

completamente revolvido. Superfície do solo original 
sem qualidade de observação. 

Terreno de forte inclinação Nula/Reduzida 
Percurso pedestre dificultado por questões de 

segurança. 

Áreas Urbanas Nula/Reduzida 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, com 
grande quantidade de entulho, lixo e construções 

recentes. Facilita o percurso pedestre e identificação de 
construções, mas a superfície do solo original não tem 

qualidade de observação. 

Zonas cobertas de silvado Nula Intransponível. 

Áreas Vedadas Nula Intransponível. 
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5.13. Ordenamento do território 

5.13.1. Enquadramento  

O ordenamento do território consiste num processo de organização do espaço biofísico, de forma a 

possibilitar a ocupação, utilização e transformação do ambiente de acordo com as suas 

potencialidades. As regras de ordenamento do território asseguram a organização do espaço 

biofísico, controlando o aumento da ocupação antrópica e evitando os problemas daí resultantes. 

A caracterização da situação de referência que se efetua em seguida destina-se, fundamentalmente, 

a identificar e analisar os instrumentos de gestão territorial e as servidões e restrições de utilidade 

pública que possam condicionar o Projeto Júpiter em estudo. Para o efeito foi efetuada: 

- Recolha de informação documental diversa para análise de peças escritas e desenhadas dos vários 

documentos consultados; 

- Consulta de legislação específica em matéria de Urbanismo e Ordenamento do Território. 

As diretrizes e opções de desenvolvimento do território previstas no Plano Nacional da Politica de 

Ordenamento do Território e no Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro, 

estão espelhadas no Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) e no Plano 

Diretor Municipal de Arraiolos, sendo estes os IGT que se analisam seguidamente. 

 

5.13.2. Planos vigentes 

5.13.2.1. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) foi publicado em Diário da 

República 1.ª série — N.º 148, de 2 de Agosto de 2010, na Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 

n.º 53/2010.  

O PROTA constitui um instrumento de política territorial que, em harmonia com a política nacional 

de ordenamento do território, assume as grandes opções estratégicas de base territorial para o 

desenvolvimento regional do Alentejo, afirmando-o como território sustentável e de forte identidade 

regional. Este plano aplica-se a 47 concelhos alentejanos integrados nas quatro NUT III do Alentejo 

Litoral, do Alto Alentejo, do Alentejo Central e do Baixo Alentejo, entre os quais Arraiolos. 
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De acordo com as plantas do PROTA, a área em estudo está classificada como: 

- Mapa 1 “Modelo territorial do PROT Alentejo” – Áreas de conectividade ecológica. 

- Mapa 2 “Enquadramento ibérico do Alentejo” – Sem classificação (Alentejo). 

- Mapa 3 “Subsistemas Unidades de Paisagem” – Montados. 

- Mapa 4 “Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental e do Litoral” – Áreas de 

conectividade ecológica, predominantemente de montado. 

- Mapa 5 “Subsistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos” – Áreas suscetíveis à desertificação.  

- Mapa 6 “Sistema da Base Económica Regional” – Montado.  

- Mapa 7 “Subsistema das atividades Agroflorestais” – Sistemas agro-silvopastoris. 

- Mapa 8 “Subsistema de Desenvolvimento Turístico” – Áreas de conectividade ecológica. 

- Mapa 9 “Sistema Urbano e de Suporte à Coesão territorial” – Sub-sistemas urbanos.  

- Mapa 10 “Sistema de Acessibilidade e Conectividade Internacional” – sem classificação. 

 

As plantas respeitantes aos 10 mapas encontram-se no Anexo10 (Volume II). 

 

De acordo com os objetivos do PROTA, “7 — Com vista à prossecução dos interesses públicos e dos 

objetivos estratégicos estabelecidos relacionados com a proteção e valorização dos recursos naturais, 

competirá à Administração Central e à Administração Local: 

(…) 

c) Fomentar a manutenção das atividades culturais e tradicionais, nomeadamente de natureza 

agrícola, silvopastoril, florestal ou de exploração de outros recursos, que constituam o suporte, ou 

que sejam compatíveis com os valores de natureza biológica, geológica e paisagística a preservar;” 

 

Sendo uma exploração de recursos minerais numa área compatível com a atividade extrativa (ver 

classificação do PDM de Arraiolos, a seguir), com um projeto de recuperação paisagística para a área 

de estudo e respetiva envolvente (PARP) que permite a reabilitação ambiental e paisagística do local, 

pode-se afirmar que a atividade da pedreira “Herdade da Bardeira” vai ao encontro aos objetivos 

deste plano regional de ordenamento do território, permitindo a sua compatibilidade. 
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5.13.2.2. Plano Diretor Municipal de Arraiolos 

O PDM de Arraiolos foi revisto e ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2003, de 

13 de Fevereiro.  Depois de várias alterações, encontra-se republicado pelo Aviso n.º 19623/2020, 

publicado no Diário da República n.º 233, 2.ª série, de 30 de novembro de 2020 (8.ª Alteração). 

Assim, no que se refere ao PDM de Arraiolos, relativamente às figuras relacionadas com o 

ordenamento do território, expresso pelas suas Cartas de Condicionantes e de Ordenamento, 

verifica-se que o local em estudo não interfere com nenhuma área classificada em termos naturais 

(ver Figuras 5.10.1 e 5.10.2), encontrando-se afastado do perímetro urbano sem influenciar 

negativamente a vida dos habitantes mais próximos. 

Assim, atendendo às figuras de planeamento em causa, verificam-se as seguintes classificações para 

a zona em estudo. 

 

▪ Planta de Ordenamento:  

- Espaço agro-silva-pastoril. 

De acordo com a secção II, art.10º do PDM de Arraiolos, “Os espaços agro-silvo-pastoris 

caracterizam-se por, não obstante possuírem vocação predominante florestal, poderem manter os 

usos agrícolas, pastoris e agroflorestais, ou ser objeto de medidas de reconversão agroflorestal 

equilibrada.” 

Art.º 11 - Edificabilidade 

2 - Nos espaços agro-silvo-pastoris, não sujeitos a condicionamentos legais que o impeçam, 

pode ser autorizada a transformação do uso do solo para fins não agroflorestais, relativos a 

empreendimentos industriais, de indústrias extrativas ou de turismo que comprovadamente 

concorram para a melhoria das condições socioeconómicas do concelho, desde que 

relacionados com as atividades próprias desta classe de espaço. 

 

- Espaço para indústria extrativa. 

Segundo o art.º 35º do regulamento do PDM de Arraiolos, “Os espaços para indústrias extrativas são 

afetos à exploração de recursos minerais, incluindo as áreas destinadas a controlar o impacte sobre 

as áreas envolventes.” 
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Figura 5.10.1 – Excerto da planta de ordenamento do PDM de Arraiolos, para a freguesia de Vimieiro 

(Fonte: Direção Geral do Território). 

 

Ora, sendo este um projeto de uma indústria extrativa, já licenciada e em laboração, que promoverá 

a melhoria socioeconómica do concelho, com o prolongamento do seu tempo de vida útil (e 

manutenção de postos de trabalho dos residentes), não é expectável qualquer tipo de 

incompatibilidade desta ampliação com este instrumento de gestão territorial. 
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▪ Planta de Condicionantes: 

- sem condicionantes  

- Espaço para Indústria Extrativa 

 

 

 

Figura 5.10.2 – Excerto da planta de condicionantes do PDM de Arraiolos, para a freguesia de 

Vimieiro. 
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6. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTES AMBIENTAIS E DAS 

MEDIDAS PROPOSTAS 

6.1. Enquadramento (definição de impactes, metodologia de avaliação 

de impactes e explicação de critérios de medidas) 

O objetivo do presente capítulo centra-se na caracterização dos impactes ambientais resultantes da 

implementação e execução do projeto da Pedreira “Herdade da Bardeira”, considerando como 

impactes todos os efeitos ou consequências não intencionais, provenientes de ações planeadas 

(implementadas ou previstas). Esta caracterização destina-se posteriormente à apresentação das 

medidas que são fundamentais para a mitigação e/ou compensação dos impactes negativos 

detetados ou previstos. 

A avaliação de impactes resulta do cruzamento das características descritas na situação de 

referência, com as alterações introduzidas nas biocenoses, inerentes à implementação do projeto. É 

ainda de referir que os impactes ambientais de qualquer intervenção humana dependem não só da 

sua natureza, mas também da sensibilidade dos sistemas sobre os quais atua. 

Quando se trata de um projeto de uma pedreira, como é o caso, a distinção de impactes consoante a 

fase em que se desenvolve o projeto é, em geral, pouco nítida, quer a nível temporal quer no que 

respeita ao desenvolvimento da atividade no espaço. A ação inicial que inclui desmatagem, 

decapagem e remoção de solos constitui a fase inicial de preparação para a exploração da pedreira, 

não sendo facilmente separável da fase de exploração propriamente dita, pelo que em muitos dos 

descritores estas fases serão analisadas conjuntamente.  

Dado o tipo de desmonte associado à exploração do granito (ou seja, em profundidade) a fase de 

recuperação só irá ser executada no final da vida útil expectável para a pedreira. A requalificação 

ambiental das áreas afetadas trará, no geral, impactes positivos e permanentes para a generalidade 

dos fatores ambientais analisados. 

A metodologia de avaliação dos impactes passa pela sua caracterização em relação a cada um dos 

descritores considerados na caracterização da situação de referência, com a identificação das 

medidas propostas, sempre que aplicáveis. 

Apesar de a avaliação de impactes ser um conceito com alto grau de subjetividade, no sentido de 

classificar, fundamentar e objetivar a sua avaliação, procedeu-se à criação de uma escala quantitativa 
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de significância, com base em nove parâmetros qualitativos (possuindo cada um deles diversas 

classes). 

Assim, os impactes ambientais identificados no presente trabalho podem ser classificados como:  

• Pouco Significativos; 

• Significativos; 

• Muito Significativos. 

 

Esta classificação resulta da conjugação dos seguintes parâmetros, que permitem uma avaliação 

quantitativa dos impactes: 

▪ Natureza: Foram considerados impactes positivos, negativos ou nulos;  

▪ Grau de certeza: Parâmetro que avalia a probabilidade da ocorrência dos impactes descritos e 

que depende do grau de conhecimento existente sobre as ações geradoras de impactes e 

sobre os sistemas sobre os quais atua. Os impactes previsíveis foram considerados como: 

Pouco prováveis, prováveis e certos;  

▪ Duração: Parâmetro que avalia o carácter permanente ou temporário de cada um dos 

impactes;  

▪ Reversibilidade: Parâmetro que avalia o carácter reversível, parcialmente reversível ou 

irreversível de cada um dos impactes. Diz respeito à possibilidade (ou não) de reverter os 

efeitos produzidos pela exploração, permanecendo ou anulando-se quando cessar a respetiva 

causa. Os impactes irreversíveis são os que não regressam às condições iniciais após o 

encerramento do projeto, enquanto os reversíveis voltam ao seu estado inicial. 

▪ Efeito: Consoante se trate de impactes diretamente causados pela implementação do projeto 

(impactes diretos) ou causados de forma indireta pelos processos que gera (impactes 

indiretos);  

▪ Magnitude: Parâmetro que corresponde a uma avaliação, tão objetiva quanto possível, das 

consequências do projeto sobre as diferentes variáveis ambientais e socioeconómicas. 

Consideram-se as classes: muito reduzida, reduzida, média, elevada e muito elevada.  

▪ Frequência: Quando o impacte ocorre de modo raro, ocasional/sazonal ou frequente. 
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▪ Extensão Geográfica: Localizado ou extenso. Ou seja, se o efeito está restringido à área de 

estudo ou se reflete para além do local de ocorrência num espaço mais ou menos extenso. 

▪ Capacidade de minimização: Minimizável e/ou compensável, não minimizável nem 

compensável. Refere-se à possibilidade de reduzir os efeitos provocados pelas ações inerentes 

ao projeto. 

 

Assim, para chegar ao cálculo da significância do impacte (valor numérico), utilizar-se-á uma escala 

de classificação para cada um dos parâmetros, da seguinte forma: 

 

Tabela 6.1.1 – Classificação utilizada para a avaliação quantitativa de impactes. 

Parâmetro de avaliação 
qualitativa 

Escala 
Valor (para o cálculo da 

significância do impacte) 

Natureza 

Positivo 

Negativo 

Nulo 

Não aplicável 

Grau de certeza 

Pouco Provável 

Provável 

Certo 

1 

2 

3 

Duração 
Temporário 

Permanente 

1 

2 

Reversibilidade 

Reversível 

Parcialmente reversível 

Irreversível 

1 

2 

3 

Efeito 
Direto 

Indireto 
Não aplicável 

Magnitude 

Muito reduzida 

Reduzida 

Média 

Elevada 

Muito elevada 

1 

2 

3 

4 

5 

Frequência 

Raro 

Ocasional/Sazonal 

Frequente 

1 

2 

3 

Extensão Geográfica 
Localizado 

Extenso 

1 

2 

Capacidade de minimização Minimizável e/ou compensável 1 
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Não minimizável nem compensável 2 

 

A classificação quanto à significância dos impactes ambientais será obtida a partir da soma dos 

valores atribuídos aos parâmetros de avaliação considerados, sendo: 

▪ Muito Significativos se a pontuação ultrapassar os 18 valores; 

▪ Significativos se a pontuação for superior a 9 e igual ou inferior a 18 valores; 

▪ Não significativos se a pontuação for inferior ou igual a 9 valores. 

 

Para cada descritor, existirão mais do que um impacte analisado, pelo que a significância do descritor 

será obtida pela média da significância dos diversos impactes considerados para cada um dos 

descritores. 

 

Como já mencionado, as fases consideradas para a avaliação de impactes são as seguintes: 

▪ Fase implementação do projeto/construção – engloba as ações de implementação de 

infraestruturas e preparação do terreno. 

▪ Fase de Exploração – engloba todas as atividades relacionadas com a exploração 

propriamente dita, desde o desmonte até ao armazenamento e transporte; 

▪ Fase de Encerramento – engloba as todas as ações de encerramento e desmantelamento da 

exploração assim como conclusão do PARP. 
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6.2. Clima 

6.2.1. Previsão de Impactes 

Não se prevê que o projeto de ampliação da área da pedreira “Herdade da Bardeira” venha a gerar 

impactes negativos mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas. Ainda que pouco 

significativos, os impactes ambientais previstos resultantes do projeto são:  

▪ Alteração do regime de escoamento de microescala das massas de ar (com obstrução à livre 

circulação do ar);  

▪ Redução da evapotranspiração e aumento da radiação solar, devido à remoção do coberto 

vegetal remanescente;  

▪ Alteração da humidade relativa do ar, consequência da alteração da topografia e do regime 

hidrológico local.  

 

No que respeita aos aspetos globais do clima, nomeadamente a depleção da camada de ozono 

estratosférico e as alterações climáticas, a sua abordagem e quantificação em termos de impacte 

ambiental é desnecessária. As substâncias que promovem a destruição do ozono não fazem parte 

dos processos normais das atividades em estudo.  

Ao nível das alterações climáticas, o impacte resultante das emissões de gases com efeito de estufa 

resultará, maioritariamente, dos consumos de combustíveis nos equipamentos móveis, sendo 

insignificante para as alterações climáticas a uma escala maior. 

Não se prevê igualmente a influência do clima noutros fatores ambientais, como qualidade do ar, 

qualidade das águas ou ruído. 

Nesse sentido, não se considera necessária uma avaliação qualitativa ou quantitativa dos impactes 

sobre o clima e condições meteorológicas, pela ação da atividade extrativa no local em estudo, dada 

a sua dimensão e tipologia. 

 

6.2.2. Proposta de medidas de minimização 

No mesmo sentido, não se considera relevante a propostas de medidas de minimização.  
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6.3. Geomorfologia e Geologia 

6.3.1. Previsão de Impactes 

Os impactes associados às fases de preparação, exploração e recuperação da área da pedreira dizem 

respeito à geomorfologia do local.  

Na fase de construção, são desenvolvidos os processos de desmatação e decapagem do terreno, 

assim como a construção de acessos temporários e/ou permanentes, com o alargamento da área de 

extração. Qualquer destes processos produz impacte direto na geomorfologia, condicionando a 

estabilidade dos processos relacionados com os aspetos morfológicos do terreno, nomeadamente a 

alteração da forma de escorrência natural das águas superficiais e a capacidade de infiltração do 

solo.  

Este processo conduz a um impacte negativo, significativo, local, certo, direto, minimizável. O 

impacte é negativo e significativo pois a movimentação de máquinas e veículos necessários no 

processo de construção de acessos tem como impacte a remoção e a compactação dos solos, 

alterando a estrutura e relação natural da pedo-camada, sobretudo no que respeita à sua 

permeabilidade. O impacte é minimizável se forem aplicadas as medidas de minimização propostas, 

designadamente o correto cumprimento do proposto no Plano de Pedreira.  

A exploração do projeto produz um impacte muito significativo na geologia do local. A natureza da 

atividade em questão conduz à utilização irreversível de um recurso geológico, não renovável à 

escala humana. A exploração do recurso, deve, pois, limitar-se aos locais onde se comprove a 

existência de recurso com valor económico, sendo, para isso, fundamental respeitar o plano de lavra.  

De acordo com o PARP, os restos de rocha sem valor ornamental estéreis da atividade extrativa 

resultantes da exploração da pedreira, ao longo da fase de exploração, serão utilizados nas 

operações de modelação do terreno da pedreira vizinha, e posteriormente encaminhados para as 

britadeiras a instalar também na pedreira vizinha, pertencente e explorada pelo proponente, a B-

explore, Lda. 

Os impactes expectáveis refletem-se também na integridade estrutural do maciço, com implicações 

diretas na segurança de pessoas, animais e bens. De facto, a alteração de relevo resultante da 

atividade extrativa irá definir ângulos de talude com inclinações superiores às do relevo natural. No 

entanto, convém salientar que esse ângulo permitirá a estabilidade dos taludes até ao 

desenvolvimento das operações de modelação topográfica, pelo que não se perspetivam problemas 
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de estabilidade. O método de desmonte a praticar nesta pedreira privilegiará o desenvolvimento das 

frentes de desmonte de ciam para baixo, por degraus direitos e patamares de acordo com as 

características geotécnicas do maciço e respeitando a legislação vigente nesta matéria, de forma a 

assegurar a estabilidade do maciço, apesar de se prever um impacte direto e negativo.  

A sua magnitude será função das consequências que daí advierem, sempre condicionada ao 

envolvimento de pessoas, bens e/ou animais. Estes impactes, a ocorrerem, serão ainda temporários, 

uma vez que as operações de recuperação paisagística preveem a modelação da área, levando à 

estabilização dos taludes de escavação. 

Os impactes detetados resumem-se assim: 

 

Fase de Preparação 

• Acréscimo dos processos erosivos: Impacte Negativo, Certo, Temporário, Reversível, Direto, 

Magnitude Média, Frequente, Localizado, Minimizável. Significância: -13. 

• Destruição das formações geológicas: Impacte negativo, certo, Permanente, Irreversível, 

Direto, Magnitude Média, Frequente, Localizado, Não Minimizável. Significância = -17 

 

Fase de exploração 

• Acréscimo dos processos erosivos: impacte Negativo, Certo, Temporário, Reversível, Direto, 

Magnitude Média, Frequente, Localizado, Minimizável. Significância: -13. 

• Destruição das formações geológicas: Impacte Negativo, Certo, Permanente, Irreversível, 

Direto, Magnitude Média, Frequente, Localizado, Não Minimizável. Significância = -17 

• Alterações na morfologia local: Negativo, Permanente, Parcialmente Reversível, Direto, 

Magnitude Média, Frequente, Localizado, Minimizável. Significância = -16. 

• Instabilidade do maciço: Negativo, Provável, Temporário, Reversível, Direto, Magnitude 

Reduzida, Raro, Localizado, Minimizável. Significância = -9. 

 

Fase de desativação 

• Melhoria dos processos erosivos: Positivo, Certo, Permanente, Reversível, Direto, Magnitude 

elevada, Frequente, Localizado, Minimizável. Significância = 15. 
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• Reposição da morfologia local: Positivo, Certo, Permanente, Irreversível, Direto, Magnitude 

elevada, Frequente, Localizado, Minimizável. Significância = 16. 

6.3.2. Proposta de medidas de minimização 

As medidas de minimização dos impactes negativos sobre este descritor encontram‐se incorporadas 

nas metodologias e na execução técnica dos diversos aspetos do projeto, pelo que a sua minimização 

assenta fundamentalmente no cumprimento do exposto no PP. 

 

Fase de construção  

• Explorar o recurso geológico apenas na área de corta definida no Plano de Pedreira. 

 

Fase de exploração  

• Explorar o recurso geológico apenas nos locais definidos no Plano de Pedreira, onde se 

comprova a existência de valor económico do mesmo. 

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

estipulado no Plano de Pedreira. 

• Manter atualizado o registo de desenvolvimento da lavra, ao longo da fase de exploração da 

pedreira e em planos trienais, nos termos do Decreto-Lei n.º270/2001 de 6 de outubro, 

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

 

Fase de recuperação  

• Cumprimento do PARP proposto, nomeadamente através da implantação da vegetação 

proposta, para permitir a fixação dos solos e a consequente reversibilidade dos impactes 

sobre os processos erosivos. 
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6.4. Solos e Uso do Solo 

6.4.1. Previsão de Impactes 

A ocupação do solo pela instalação da atividade extrativa é sempre temporária, dependendo sempre 

da disponibilidade do recurso geológico. Os solos deverão ser alvo de uma reabilitação/valorização, 

durante e no final da exploração, na tentativa de devolver ao espaço o uso previamente existente, ou 

atribuir-lhe outro uso mais vantajoso. 

Apesar da atividade extrativa acarretar, de forma direta e evidente, consequências efetivas nas 

aptidões potenciais, a execução de trabalhos é compatível nos terrenos onde se encontra a pedreira 

“Herdade da Bardeira”, dada a fraca aptidão agrícola, mas não excluem a condução de estratégias de 

prevenção e minimização dos impactes negativos durante as atividades da pedreira, principalmente 

com a finalidade de assegurar capacidade de uso do solo para atividades posteriores à proposta 

atual. 

Assim, pode inferir‐se que durante as Fases de construção e de exploração os impactes serão diretos 

e temporários e relacionam‐se, essencialmente, com as ações de preparação do terreno para a 

exploração. A remoção total do coberto vegetal origina temporariamente áreas de solo exposto 

incorrendo no aumento do risco de erosão. 

Com a exploração do granito, a ausência de coberto vegetal aliada à modificação da topografia, 

contribui ativamente para o agravamento da erosão de natureza hídrica no local. Nesse sentido, na 

fase de recuperação deverão ser tomadas medidas que evitem a erosão da área exposta através da 

revegetação com espécies herbáceas e arbustivas. 

Prevêem‐se assim, durante a fase de exploração, impactes negativos sobre a ocupação dos solos na 

área em estudo de características diretas, localizadas, mas reversíveis, porque, apesar de 

presentemente a área de estudo ser presentemente modificada para fins industriais, a reposição do 

coberto vegetal através da plantação de azinheiras e a reposição da vegetação no final da exploração 

permitirá uma requalificação mais célere. 

A reposição do coberto vegetal irá ocorrer no final da vida útil da pedreira pelo que o impacte 

negativo gerado será minimizado quando a pedreira encerrar.  

Será constituída uma parga para armazenamento das terras de cobertura de parte da área sujeita a 

alargamento para extração. 

 



   Avaliação de Impacte Ambiental 

    Volume I – Relatório Síntese 

 Ampliação da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” 

232 
GRANITAL – GRANITOS DE PORTUGAL, S.A. 

HERDADE DO CHACIM | E.N. 243, KM 188 | 7350 - 481 ELVAS  

Outro aspeto suscetível de causar impactes sobre os solos está associado à possível ocorrência de 

contaminações pontuais resultantes de derrames acidentais de lubrificantes ou de outras substâncias 

que podem alterar do ponto de vista químico a qualidade dos recursos naturais. Estas situações 

estão devidamente acauteladas no âmbito do PP projetado bem como no capítulo das medidas de 

minimização, sendo referido neste âmbito ações e procedimentos preventivos que visam a 

minimização deste risco (manutenção dos equipamentos, cumprimento da gestão de resíduos). Dada 

a imprevisibilidade, consideram‐se estes impactes como pouco prováveis e raros. 

Também a circulação de veículos no interior da pedreira contribui negativamente para a alteração 

das propriedades do solo, compactando‐o, reduzindo o volume de vazios e com isso podendo 

diminuir a capacidade de infiltração, aumentado o escoamento superficial e com ele a erosão. 

De referir que os impactes em termos de uso e ocupação de solos irão ser sempre compatíveis com o 

uso do solo atual, nomeadamente no que se refere à classificação da área como Espaço de Indústria 

Extrativa pelo PDM de Arraiolos (o instrumento de gestão territorial em vigor no local do projeto), 

pelo que não se perspetivam alterações na ocupação atual do solo, não se prevendo impactes 

significativos. 

Durante as fases de desativação e recuperação exercem‐se, essencialmente, impactes diretos e 

positivos que advêm da correta implementação do PARP, de que deverá ser alvo toda a área sujeita 

ao presente licenciamento. Estão preconizadas ações que deverão conduzir à reposição do solo, com 

características próximas das originais, de modo a restituir as condições naturais adequadas à 

reposição do coberto vegetal. 

A revegetação do terreno permitirá repor as normais condições de drenagem natural, minimizar a 

erosão hídrica e eólica, promovendo ainda os naturais fluxos ecológicos e edáficos dos componentes 

do solo. 

O PARP irá permitir recuperar o uso do solo nas áreas não exploradas para um uso enquadrado com 

a sua envolvente, através da proposta de uma sementeira de prado de sequeiro e arbustivas, bem 

com uma plantação de árvores, de modo a restituir o coberto vegetal ao solo, que garantirá a 

proteção contra a erosão do vento e principalmente da chuva e potenciará a infiltração das águas 

pluviais. A longo prazo, as plantações e sementeiras contribuirão para o enriquecimento do solo, e 

para a estimulação da sucessão natural e ecológica da vegetação.  

As espécies vegetais selecionadas para o revestimento vegetal e a distribuição da vegetação no 

espaço da pedreira tiveram em consideração a vegetação existente na região bem como a proposta 
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de recuperação das pedreiras vizinhas (no que se refere às mesmas espécies de prado de sequeiro, 

arbustivas e arbóreas). 

São plantas adaptadas às condições edafo-climáticas da região, e como tal, permitem uma mais 

rápida e eficaz integração no meio envolvente.  

Assim, para a fase após a desativação é expectável um impacte positivo, significativo, permanente, 

certo, direto e passível de ser potenciado. 

Seguidamente, sintetizam‐se os impactes previstos para as diferentes fases do projeto sobre este 

fator biofísico. 

 

Fase de Construção 

• Aumento do risco de erosão pela preparação dos solos, desmatação e decapagem do 

terreno: Negativo, Provável, Temporário, Parcialmente reversível, Indireto, Magnitude 

Reduzida, Ocasional, Localizado e Minimizável. Significância = -11. 

• Alteração da fertilidade dos solos: Negativo, Certo, Temporário, Parcialmente reversível, 

Indireto, Magnitude Reduzida, Frequente, Localizado e Minimizável. Significância = -13. 

• Compactação do solo pela circulação de veículos e maquinaria, e construção dinâmica de 

acessos: Negativo, Provável, Temporário, Reversível, Direto, Magnitude Reduzida, Frequente, 

Localizado e Minimizável. Significância = -11. 

• Possível contaminação dos solos por resíduos industriais: Negativo, Pouco Provável, 

Temporário, Parcialmente reversível, Direto, Magnitude Média, raro, Localizado e 

Minimizável. Significância = -10. 

 

Fase de exploração 

• Aumento do risco de erosão pela movimentação de terras, desmonte e extração: Negativo, 

Certo, Temporário, Parcialmente reversível, Indireto, Magnitude Reduzida, Ocasional, 

Localizado e Minimizável. Significância = -12. 

• Alteração da fertilidade dos solos pelo desmonte e extração: Negativo, Certo, Temporário, 

Parcialmente reversível, Indireto, Magnitude Reduzida, Frequente, Localizado e Minimizável. 

Significância = -13. 



   Avaliação de Impacte Ambiental 

    Volume I – Relatório Síntese 

 Ampliação da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” 

234 
GRANITAL – GRANITOS DE PORTUGAL, S.A. 

HERDADE DO CHACIM | E.N. 243, KM 188 | 7350 - 481 ELVAS  

• Compactação do solo pela circulação de veículos e maquinaria: Negativo, Provável, 

Temporário, Reversível, Indireto, Magnitude Reduzida, Frequente, Localizado e Minimizável. 

Significância = -11. 

• Possível contaminação dos solos por resíduos industriais decorrentes da atividade de 

extração: Negativo, Pouco Provável, Temporário, Parcialmente reversível, Direto, Magnitude 

Média, Raro, Localizado e Minimizável. Significância = -10. 

 

Fase de desativação 

• Reposição do solo, com características próximas das originais: Positivo, Certo, Permanente, 

Reversível, Direto, Magnitude muito elevada, Frequente, Extenso, Minimizável. Significância 

= 17 

• Restituição das condições naturais do solo adequadas à reposição do coberto vegetal e à 

modelação do terreno. Positivo, Certo, Permanente, Reversível, Direto, Magnitude muito 

elevada, Frequente, Extenso, Minimizável. Significância = 17. 

• Melhor fixação e evolução dos solos: Positivo, Provável, Permanente, Reversível, Direto, 

Magnitude elevada, Frequente, Extenso, Minimizável. Significância = 15. 

• Reposição das condições normais de drenagem natural: Positivo, Provável, Permanente, 

Reversível, Direto, Magnitude Elevada, Frequente, Extenso, Minimizável. Significância = 15. 

• Minimização da erosão hídrica e eólica: Positivo, Provável, Permanente, Reversível, Direto, 

Magnitude elevada, Frequente, Extenso, Minimizável. Significância = 15. 

 

 

6.4.2. Proposta de medidas de minimização 

Fases de construção e de exploração: 

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

decapagem dos solos às zonas estritamente indispensáveis para os trabalhos da pedreira 

(área de corta, áreas funcionais e acessos). 



   Avaliação de Impacte Ambiental 

    Volume I – Relatório Síntese 

 Ampliação da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” 

235 
GRANITAL – GRANITOS DE PORTUGAL, S.A. 

HERDADE DO CHACIM | E.N. 243, KM 188 | 7350 - 481 ELVAS  

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

modo a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade e de maior 

intensidade do vento, e desta forma diminuir a erosão hídrica, bem como o transporte 

sólido. 

• Armazenagem das terras de cobertura em pargas, resultantes do sucessivo alargamento da 

área de corta.  

• Redução, ao máximo possível, do período de tempo que medeia entre a remoção das terras 

de cobertura e o seu armazenamento em pargas. 

• Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com 

coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua 

estabilidade. 

• 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. 

• Durante a exploração da pedreira, caso se verifique a existência de materiais de escavação 

com vestígios de contaminação (como por exemplo, hidrocarbonetos), estes devem ser 

armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos, até serem encaminhados para 

destino final adequado. 

• Implementação e cumprimento rigoroso das medidas preconizadas no PARP, 

nomeadamente: 

o Deposição das terras em pargas, devidamente protegidas por sementeiras de cobertura 

na superfície; 

o Execução das sementeiras de cobertura regular, e com espécies bem adaptadas às 

condições edafo-climáticas. 
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B. Fase de Desativação/Recuperação 

• Implementação e cumprimento rigoroso das medidas propostas no PL e no PARP. 

• 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 a reposição das condições existentes antes 

do início 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 proposta para permitir a fixação dos solos. 
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6.5. Recursos hídricos 

6.5.1. Recursos hídricos superficiais 

O meio hídrico é uma componente biofísica com probabilidade de ser afetada pela atividade 

extrativa. Assim, aspetos como a alteração da drenagem superficial (com intersecção de linhas de 

água e ocupação de áreas dominadas pelas bacias hidrográficas) podem ocorrer com alguma 

regularidade, quer ao nível da fase de exploração quer da desativação.  

A área de estudo não afeta nem irá afetar diretamente nenhuma linha de água. Relativamente 

próximo do limite Norte encontra-se a Ribeira do Freixo, que não é intercetada pela área de estudo, 

pelo que não está prevista a sua afetação.  

Durante a fase de exploração da pedreira, os principais impactes estarão relacionados com a 

circulação de veículos e máquinas em troços não pavimentados que conduzirão ao aumento da 

compactação do solo, incrementando a impermeabilização das áreas afetadas.  

Na fase de encerramento da pedreira e, após recuperação ambiental, com revegetação da superfície 

e modelação topográfica, é expectável a existência de impactes positivos ao nível do 

restabelecimento da infiltração e escoamento natural. 

 

A qualidade das águas superficiais na envolvente da área de intervenção poderá eventualmente ser 

afetada pela atividade extrativa devido a:  

• Arrastamento de sólidos para as linhas de água, em função das atividades associadas à 

exploração;  

• Deposição de partículas sólidas originadas nas frentes de desmonte e pela circulação dos 

camiões no interior da pedreira;  

• Derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis utilizados nas máquinas e 

veículos, afetos à exploração e transporte.  

 

A afetação da qualidade das águas superficiais por partículas de poeiras, com origem quer na 

exploração do maciço rochoso, quer na circulação dos veículos de transporte de material 

desmontado por vias não pavimentadas, transportadas e depositadas nas linhas de água por ação do 
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vento e da precipitação, constitui um impacte negativo, mas pouco significativo, que se fará sentir 

somente durante a fase de exploração da pedreira.  

No que concerne ao eventual derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis utilizados 

nas máquinas e veículos afetos à exploração e transporte, o impacte ao nível da qualidade das águas, 

sendo incerto, a acontecer poderá ser negativo e significativo, se não forem tomadas medidas 

preventivas e minimizadoras. 

 

 

6.5.2. Recursos hídricos subterrâneos 

Os eventuais impactes nos recursos hídricos subterrâneos poderão estar relacionados com as 

seguintes operações: 

a) Escavações e rebaixamento do nível freático – Atendendo à cota do piso base de exploração 

prevista no Projeto e às evidências hidrogeológicas poderá, eventualmente haver intersecção do 

nível freático durante a fase de exploração (mais no final). Ainda assim, esta situação configura um 

impacte não significativo no sistema, à exceção de acidentes de excecionais derrames durante a 

operação da maquinaria que se poderão traduzir num impacte local, significativo e permanente. No 

entanto, com a implementação das medidas de minimização propostas, bem como o cumprimento 

dos planos de manutenção da maquinaria, permitem afirmar que a probabilidade de ocorrência 

deste impacte será reduzida.  

b) Alteração da taxa de infiltração – A remoção do solo de cobertura na fase de preparação irá 

contribuir para o aumento da taxa de infiltração ao nível do solo, o que constituirá um impacte 

positivo, embora pouco significativo, e parcialmente reversível após a recuperação paisagística 

prevista. Por outro lado, nas áreas de deposição desse mesmo solo (pargas), poderá ocorrer uma 

ligeira redução da taxa de infiltração, induzindo assim um impacte negativo, ainda que também 

muito pouco significativo. Em suma, o balanço hídrico final, após a conclusão das atividades de 

recuperação paisagística (que avançarão em simultâneo com a exploração), deverá ser semelhante 

ao da situação natural do terreno pelo que não é de esperar a diminuição ou aumento das taxas de 

recarga;  
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No que se refere à qualidade das águas subterrâneas, o proponente deverá acautelar possíveis 

situações de contaminação (cujas repercussões poderão fazer-se sentir a jusante da área da 

pedreira), pela possibilidade de infiltração de elementos potencialmente poluentes, em situações 

excecionais (por ação, por exemplo de hidrocarbonetos) e dependendo das linhas de fracturação.  

Estes aspetos, aliados ao número reduzido de equipamentos móveis previstos para a pedreira, 

reduzem significativamente os riscos de contaminação dos solos e a consequente afetação dos 

lençóis freáticos associados às ações anteriormente mencionadas. 

 

 

6.5.3. Previsão de Impactes 

Fase de construção e de exploração: 

• Alteração do regime de escoamento: Impacte Negativo, pouco provável, Temporário, 

parcialmente reversível, Indireto, magnitude muito reduzida, ocasional, extenso, 

minimizável. Significância = -10. 

• Arrastamento e deposição de sólidos para as linhas de água: Impacte negativo, Pouco 

provável, temporário, reversível, indireto, magnitude média, raro, localizado, minimizável. 

Significância = -9. 

• Derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis utilizados nas máquinas e 

veículos, afetos à exploração e transporte: Impacte negativo, pouco provável, temporário, 

reversível, direto, de magnitude média, raro, localizado, e minimizável. Significância = -9. 

• Rebaixamento do nível freático: Impacte negativo, pouco provável, temporário, Reversível, 

Direto, magnitude Média, Ocasional, localizado e minimizável. Significância =- 10. 

• Alteração na qualidade da água subterrânea: Impacte negativo, pouco provável, temporário, 

parcialmente reversível, indireto, magnitude média, raro, extenso, minimizável. Significância 

= -11. 
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Fase de desativação 

• Melhoria da drenagem superficial do terreno: Impacte Positivo, Provável, Permanente, 

Irreversível, Direto, Magnitude média, Frequente, Extenso e Minimizável. Significância = 16. 

 

 

6.5.4. Proposta de medidas de minimização 

Fases de Preparação e de Exploração 

• Numa situação em que seja detetada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-

se à recolha e tratamento das águas contaminadas. 

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

• Correto 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; 

• Manutenção da bacia de retenção de óleos virgens e usados. É uma medida complementar 

com a gestão de resíduos, no entanto, com impacte direto ao nível do meio hídrico. 

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

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

sociais, de acordo com a legislação vigente. 

• Construção de valas de drenagem ao longo dos acessos. 
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Fase de Recuperação 

• Intervenções pontuais ao nível da drenagem, com a construção de valas de cintura, de forma 

a impedir a escorrência das águas superficiais (que provenham dos pontos mais altos dos 

terrenos circundantes) para o interior da área de exploração.  
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6.6. Sistemas biológicos e ecológicos 

6.6.1. Previsão de Impactes 

O estudo revelou que na área da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” o sistema vegetal original 

foi sofrendo grandes alterações até ao estado em que atualmente se encontra. 

Relativamente aos potenciais biótopos apontados para o local, verifica-se a sua baixa diversidade e o 

seu relativamente baixo valor (não pela importância que desempenham para o local, em termos 

ecológicos, mas pelo nível de afastamento que existe em relação às formações originais e ao baixo 

número de espécies que os constituem). No que diz respeito aos critérios de proteção da natureza, 

não foram identificadas espécies que possuam qualquer estatuto, como por exemplo, endemismos. 

A nível faunístico constatou-se a existência de um número relativamente baixo de espécies com 

estatuto de proteção (resultante do levantamento de campo e da análise dos vários documentos), o 

que revela o baixo potencial do local, em termos de conservação.  

O estudo efetuado revelou ainda que a área onde a pedreira se encontra não interfere com qualquer 

área classificada para a proteção da natureza, apesar da existência de dois sítios classificados perto 

do concelho de Arraiolos, mas relativamente distantes. 

De acordo com o empreendimento em estudo, é previsível que os impactes de maior magnitude 

sobre a flora e fauna tenham ocorrido já aquando do início da exploração, uma vez que ela já existe e 

está em funcionamento, mantendo-se esta “pressão” durante todo o tempo de existência da 

pedreira.  

Um aspeto importante, e que deverá ser considerado, é o facto dos impactes causados sobre os 

descritores ecológicos (essencialmente a vegetação) influenciarem diretamente outros aspetos, 

como por exemplo a qualidade visual da paisagem ou o regime hídrico. 

 

Na fase de preparação, a realização de ações como a desmatação, a escavação, a implementação de 

áreas de depósito e a remoção do substrato terão efeitos negativos sobre estas formações vegetais. 

Consequentemente poderá ocorrer a destruição de alguns habitats faunísticos, promovendo a 

dispersão das espécies. Estas ações já foram executadas, pelo que os efeitos negativos já se fizeram 

sentir anteriormente. 

Na fase de exploração, os impactes sobre a flora e vegetação são, essencialmente, resultantes das 

atividades que antecedem a lavra, a destruição da vegetação, como a desmatação e a decapagem. A 
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eliminação do coberto vegetal e da camada fértil do solo, através de ações de decapagem, o 

aumento dos declives, o aumento da erosão e a eliminação do banco de sementes do solo, criam 

dificuldades à regeneração natural das espécies e comunidades vegetais. 

A deposição de poeiras poderá afetar a vegetação na medida em que as partículas se acumulam nas 

folhas das plantas existentes na envolvente próxima à área de laboração e respetivos acessos, 

podendo ter efeitos no metabolismo das plantas, diminuindo o seu crescimento e produtividade. 

Dado que a vegetação envolvente é composta por espécies muito resistentes e adaptadas a 

condições limitantes, é expectável que eventuais impactes negativos sejam pouco significativos.  

Ao nível da fauna, os principais impactes resultantes das ações associadas à existência da pedreira 

são a perturbação das espécies, mortalidade e perda/fragmentação de habitat. Com a desmatação, 

perdem-se áreas de alimentação, refúgio e reprodução de algumas espécies, com especial ênfase 

para o grupo das aves. 

O ruído é uma outra fonte de perturbação da fauna, especialmente da fauna de vertebrados 

superiores. Dado o tipo de exploração que se pratica, os níveis de ruído serão inferiores aos 

registados noutro tipo de explorações em que se recorre ao uso de explosivos. O comportamento 

expectável a este tipo de perturbações é o afastamento das espécies, especialmente as mais 

sensíveis. 

Uma vez que a pedreira já se encontra em funcionamento, a fase de exploração encontra as 

principais intervenções já efetuadas, , sendo no entanto de considerar os efeitos provocados pelas 

emissões de ruído e poeiras, ou pela movimentação de pessoas e equipamentos, o que constituem 

fatores de influência negativa sobre os descritores em causa. 

Durante a fase de desativação, decorrerá a finalização da implementação do PARP, que incluirá o 

desmantelamento de todo o equipamento e instalações de apoio existentes na exploração e a 

posterior recuperação de todas as áreas afetadas pela sua exploração, irá promover a recuperação 

da vegetação natural, facto que será potenciado pelo elenco vegetal preconizado no plano, em 

consonância com as pedreiras vizinhas, o que irá contribuir para uma maior harmonia florística e 

faunística. 

A recuperação do coberto vegetal, com espécies originalmente existentes no local, bem como 

espécies bem adaptadas e que constam nos elencos de vegetação para a zona, levará, a curto prazo, 

a um retorno aos habitats existentes numa fase anterior à exploração, conduzindo a uma 

recuperação gradual dos sistemas ecológicos. 
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É ainda expectável que os níveis de perturbação da fauna verificados nesta fase sejam minimamente 

superiores devido ao incremento de movimentações, apesar de muito concentrados no tempo.  

Fases de Preparação e de Exploração 

▪ Destruição da vegetação da área a explorar: Impacte negativo, Certo, Permanente, 

Parcialmente Reversível, Indireto, Magnitude Média, Ocasional, Localizado e Minimizável. 

Significância = -14. 

▪ Eventual danificação ou morte de espécies arbóreas na vegetação circundante: Impacte 

negativo, pouco provável, permanente, parcialmente reversível, direto, de magnitude 

reduzida, raro, localizado e minimizável. Significância = -10. 

▪ Antropização do coberto vegetal na área envolvente à exploração, com eventual diminuição 

na biodiversidade e aumento do desenvolvimento de espécies ruderais: Impacte negativo, 

Provável, Temporário, Reversível, indireto, de reduzida magnitude, Raro, localizado e 

minimizável. Significância = -9. 

▪ Aumento de pressão antrópica (produção de resíduos e perturbação): Impacte negativo, 

provável, temporário, reversível, indireto, magnitude reduzida, ocasional, localizado e 

minimizável. Significância = -10. 

▪ Emissão e deposição de poeiras na vegetação circundante: impacte negativo, certo, 

temporário, reversível, indireto, de reduzida magnitude, frequente, localizado, minimizável. 

Significância = -12. 

▪ Recuperação paisagística faseada, com modelação da escombreira e revestimento vegetal 

com espécies nativas e ambientalmente favoráveis: Impacte positivo, certo, permanente, 

reversível, direto, magnitude elevada, ocasional, localizado e minimizável. Significância = 14. 

▪ Alteração ou eliminação de habitats terrestres para a fauna (por diminuição das fontes de 

alimento ou locais de reprodução): Impacte negativo, Provável, permanente, reversível, 

direto, magnitude reduzida, ocasional, extenso, minimizável. Significância = -12. 

▪ Dispersão de comunidades pela criação de outros habitats (como escavações ou aterros): 

Impacte negativo, Provável, Permanente, reversível, indireto, magnitude reduzida, ocasional, 

extenso, minimizável. Significância = -12. 

▪ Mudanças no comportamento da fauna por perturbações causadas pela atividade humana 

(aumento do tráfego e ruído e criação de novos corredores): Impacte negativo, provável, 
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temporário, reversível, direto, magnitude reduzida, ocasional, extenso, minimizável. 

Significância = -12. 

Fase de Desativação/Recuperação 

▪ Recuperação e reabilitação de áreas afetadas: Impacte positivo, certo, permanente, 

irreversível, direto, magnitude muito elevada, frequente, extenso e minimizável. Significância 

= 19. 

▪ Recuperação paisagística, com modelação da área e revestimento vegetal com espécies 

nativas e ambientalmente favoráveis: Impacte positivo, certo, permanente, reversível, direto, 

magnitude muito elevada, frequente, localizado e minimizável. Significância = 16. 

▪ Aumento da perturbação nas espécies faunísticas devido às operações de recuperação, 

apesar de muito concentrados no tempo: Impacte negativo, pouco provável, temporário, 

reversível, direto, muito reduzido, raro, localizado e minimizável. Significância = 7. 

 

 

6.6.2. Proposta de medidas de minimização 

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

• 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. 

• Salvaguarda das zonas de defesa. 

• Iniciar a recuperação paisagística o mais rapidamente possível logo que terminem as 

operações nos terrenos intervencionados, de forma a prevenir a erosão dos solos e a sua 

infestação por espécies exóticas e infestantes. 

• Desenvolver ações de manutenção nas áreas em recuperação, de modo a criar as condições 

para o normal desenvolvimento das comunidades vegetais. Desta forma, propõe-se o 

adequado controlo de espécies exóticas, a substituição de perdas e o adensamento de 

manchas de vegetação mais ralas, fatores que permitem acelerar os processos de 

recuperação natural. 

• Aplicação das medidas preconizadas no PARP. 
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o Restituição do coberto vegetal após o encerramento. 

o Manutenção das cortinas arbóreas existentes. 

o Utilização de espécies autóctones na revegetação dos ecossistemas afetados (bem 

adaptadas às condições edafo-climáticas), e de acordo com o PROF do Alentejo, 

conforme previsto na recuperação paisagística. 
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6.7. Paisagem 

A exploração intensiva de pedreiras modifica, inevitavelmente, a paisagem tradicional de uma região, 

nomeadamente com a introdução de novas silhuetas (equipamentos fixos de grande porte, 

armazenagem de rocha sem valor comercial, escavações, “desarrumação” inerente ao processo 

produtivo, movimentação de maquinaria e pessoas, etc.) ou com a atribuição de novas 

características, que conduzem a uma outra situação espacial, de diferente valor da anterior. 

No que diz respeito ao projeto em estudo, e de acordo com a situação de referência analisada, 

entendeu-se caracterizar a situação atual, mais concretamente os impactes causados pela Pedreira 

n.º 5063 “Herdade da Bardeira”. Na análise da paisagem interessa cruzar informação que contemple 

as características do meio envolvente à pedreira, bem como os aspetos que podem interferir com a 

perceção do ser humano para a descontinuidade provocada pela mesma (nomeadamente a 

capacidade de absorção visual ou as visibilidades existentes a partir de pontos sensíveis).  

Este facto será tido em conta na caracterização dos impactes ambientais ocorrentes, uma vez que a 

ampliação da pedreira em funcionamento neste espaço não irá alterar de forma profunda a estrutura 

da paisagem existente – já transformada há muito. 

A ampliação da Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” não irá contribuir para um aumento da 

magnitude dos impactes visuais da pedreira uma vez que, existindo já algum tempo e estando ainda 

em atividade, as principais modificações já ocorreram anteriormente.  

Constata-se também que a ausência de um coberto vegetal mais diversificado e de solo dificulta as 

opções de recuperação ao nível do uso do solo, pelo que qualquer medida a adopar apresentará 

dificuldades especialmente na aplicação de espécies arbóreas. 

Assim mesmo, podem identificar-se e caracterizar, a nível da paisagem, os impactes e as 

correspondentes medidas de minimização, para cada fase do processo produtivo, ao longo do tempo 

de vida útil da Pedreira n.º 5522“Monte da Oliveira”.  

 

6.7.1. Previsão de Impactes 

É objetivo do presente capítulo a identificação e avaliação dos principais impactes que o projeto irá 

induzir na paisagem. Como as alterações na paisagem se iniciam com a fase de construção, 

assumindo, de um modo geral, um carácter permanente, optou-se por analisar conjuntamente estas 

duas fases. 
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Com base na informação disponível (Carta Militar de Portugal, Planta com a implantação do projeto), 

no reconhecimento de campo e na caracterização da situação atual, efetuou-se a descrição e 

avaliação dos impactes previsíveis mais significativos, seguindo a metodologia geral utilizada, no 

presente trabalho, para todos os descritores. 

A previsão, determinação e avaliação dos impactes paisagísticos mais significativos foi efetuada 

tendo em consideração que a introdução de vários elementos que se irão assumir na paisagem com 

mais preponderância (escombreira), que irá originar alterações nas características visuais da 

paisagem, nomeadamente a nível de qualidade visual e valor cénico. 

Contudo, estas alterações não apresentarão modificações significativas na morfologia atual do 

terreno, na rede de drenagem hídrica e na ocupação do solo. A alteração do relevo natural não 

constitui assim um impacte importante.  

No entanto irão ocorrer transformações do uso do solo nas zonas de ampliação da pedreira, na 

construção dos acessos aos locais de ampliação, zonas de estaleiro durante as fases de 

construção/exploração, que no seu conjunto serão os fatores mais importantes na alteração da 

perceção e valor cénico da paisagem. 

Seguidamente à avaliação de impactes efetua-se a análise do projeto, tendo sido utilizados métodos 

qualitativos para estimar o nível de impacte na área de implantação do projeto durante as fases de 

construção/exploração. 

 

A. Impactes nas fases de construção e de exploração 

1. Ações de projeto e sua relação com os impactes na paisagem 

Será durante a fase de construção que se irão verificar com maior intensidade as alterações mais 

significativas ao uso do solo, a maioria delas com carácter permanente pois todas as ações 

relacionadas com a ampliação da pedreira e acessos aos locais de implantação, ocorrerão durante 

esta fase. 

É também durante esta fase que as alterações ao uso do solo com impacte visual imediato, 

resultantes da desmatação e destruição do coberto vegetal que intercete o avanço da 

exploração/escombreira de destruição do solo, se farão sentir. 
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Para além dos impactes anteriormente referidos serão também sentidos nesta fase alguns impactes 

temporários, alguns deles atenuáveis através da aplicação de medidas de minimização. De entre 

esses impactes salientam-se os seguintes: 

▪ Introdução de elementos estranhos na paisagem, nomeadamente estaleiros de obra, 

maquinaria pesada e escombreira; 

▪ Redução da visibilidade na zona envolvente da pedreira em construção, decorrente do aumento 

da concentração de poeiras no ar devido às operações de escavação necessárias à ampliação da 

pedreira que constituem o projeto. 

No que se refere à paisagem, de uma forma genérica, os principais impactes suscetíveis de 

ocorrerem durante a fase de construção, apresentam-se na tabela 6.9.1, no qual se identificam as 

ações e as alterações provocadas pela implantação do projeto. 

 

Tabela 6.7.1 – Identificação dos Principais Impactes na Paisagem (Fase de Construção) 

Ação Alteração 

• Destruição do coberto vegetal 

• Movimentação de terras (operações de 

escavação Movimentos de máquinas e 

construção de caminhos de acesso 

• Construção e operação do estaleiro e parques 

de máquinas e materiais, incluindo deposição 

de terras sobrantes 

• Destruição de trechos de paisagem singulares 

• Alteração na estrutura, leitura e qualidade 

visual da paisagem 

• Alterações nas relações visuais e funcionais 

nos espaços agrícolas, florestais  

• Interferência no carácter da paisagem 

 

As alterações ao uso do solo poderão, na fase de exploração, para algumas das situações referidas, 

fortemente atenuadas. Convém referir que em muitas circunstâncias as alterações ao uso do solo 

que se verificarão durante a fase de exploração, poderão, com aplicação de medidas de minimização, 

concorrer para gerar potenciais impactes positivos. De entre estes potenciais impactes positivos 

destaca-se: 

- O aumento da extensão dos corredores de vegetação natural que poderão integrar os acessos e 

estaleiros na malha do contínuo natural.  
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2. Síntese de Impactes 

Os aspetos mais relevantes dos impactes anteriormente identificados correspondem a: 

▪ Interferência nas relações visuais da área envolvente de elementos construídos com interesse 

patrimonial; 

▪ Destruição do coberto vegetal; 

▪ Visualização dos elementos que compõe o projeto. 

Para além da sua localização procede-se também à sua classificação final com base nos parâmetros 

de avaliação gerais do estudo. 

Verifica-se que os impactes de maior magnitude e importância ocorrem nas seguintes situações: 

▪ Nas zonas em que a presença de vegetação natural (manchas florestais) manifestam ainda 

alguma expressão; 

▪ Nas zonas em que o projeto se aproxima de aglomerados urbanos; 

▪ Nas zonas de maior acessibilidade visual; 

 

3. Conclusões 

Considera-se que o principal impacte na paisagem é ao nível do impacte visual, dada a sensibilidade 

do local pelo carácter da paisagem. No entanto estes impactes não são significativos, uma vez que se 

trata de uma pedreira já existente. 

Após a análise dos pontos mais afetados e da sua descrição, pode-se concluir que o principal ponto 

que potencialmente poderá ser mais afetado, é onde se verifica um maior fluxo de tráfego (EN251), 

devido à proximidade da área e da abertura do ângulo de visão a partir deste corredor.  

As localidades mais próximas são Vimieiro, não se verificando impactes significativos devido à 

distância existente. O outro ponto mais afetado devido à sua situação a Oeste da área em estudo, 

exatamente onde o ângulo de visão é maior e que permite uma visibilidade maior, é uma casa não 

habitada, embora não seja muito significativo devido à distância. 

O uso do solo mais afetado consiste essencialmente nos matos baixos, embora o impacte seja 

localizado devido à natureza do projeto. As movimentações de máquinas durante as fases de 
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construção/exploração serão a principal fonte de impacte na vegetação existente, assim como as 

operações de escavação associadas à ampliação da pedreira e o crescimento do aterro. 

A presença de manchas florestais é um fator importante na visibilidade, que em muitas situações 

(ex.: EN251) impede que a área do projeto seja visível em quase todo o traçado. 

Este impacte é ainda mais relevante, devido ao carácter da paisagem e presença de alguns 

aglomerados urbanos e de vias principais de trânsito, que têm uma proximidade e uma relação de 

visibilidade relativa com a área em estudo.  

 

Assim, no que toca à avaliação dos impactes junto da análise paisagística, é possível caracteriza-los 

como: Negativo, Certo, Temporário, Parcialmente Reversível, Direto, Magnitude Média, Sazonal, 

Localizado, Minimizável. Significância = -13. 

 

 

B. Fase de Desativação/Recuperação 

Nesta fase, e face aos impactes que a indústria extrativa induz na paisagem, é fundamental promover 

a recuperação ambiental e paisagística da área em estudo, nomeadamente através do cumprimento 

do Plano de Recuperação proposto. 

Como tal, os impactes são classificados como: Positivos, Certo, Permanente, Irreversível, Indireto, 

Magnitude muito Elevada, Sazonal, Extenso e Minimizável. Significância = 18. 

 

 

 

6.7.2. Conclusões 

Ao nível do carácter da paisagem, após a avaliação dos impactes nos principais componentes e locais 

mais visíveis face à alteração prevista no projeto de lavra para a fase de construção, o significado da 

alteração é negativo embora não significativo, devido essencialmente ao efeito de barreira visual da 

vegetação existente. 
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Na fase de exploração, o significado da alteração é negativo, sobretudo devido à extensão e ao grau 

de alteração irreversível na topografia, com efeitos nas águas superficiais, que afetará sobretudo a 

escorrência superficial. 

A fase de desativação, que corresponde à remoção de todas as estruturas e aplicação das medidas 

do PARP, que resultam em impactes positivos. Apesar da manutenção da cavidade, por não ser 

possível o enchimento, o impacte gerado pela introdução da vegetação é visualmente limitado 

devido à profundidade a que esta será implantada e ao efeito de cortina da vegetação envolvente 

que impede a visibilidade a partir dos pontos sensíveis. No entanto, reconhece-se que os impactes 

gerados serão no seu global, positivos. 

 

 

 

6.7.3. Proposta de medidas de minimização 

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

• Revegetação do local com espécies autóctones (nomeadamente, azinheiras) e aplicação de 

um esquema de plantação (com sementeiras) adequado para a reintegração da zona afetada, 

pela exploração na paisagem circundante (Implementação e cumprimento do PARP 

proposto). 

• Plantação de arbustos de modo a funcionarem como barreira visual (cortina arbórea), aos 

locais de extração das rochas. 

• Adaptação das infraestruturas 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. 

• Correta implementação das medidas preconizadas no PARP apresentado. 
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6.8. Resíduos 

6.8.1. Previsão de Impactes 

Usualmente, à atividade extrativa está associada a produção e a deposição de alguns tipos de 

resíduos (próximo ou no interior das instalações de apoio previstas para a pedreira), como óleos, 

pneus usados ou alguma sucata, pelo que pode ser expectável (em caso extremo e raro) a 

contaminação de solos ou águas nas diferentes fases da vida útil da pedreira.  

As operações de manutenção da maquinaria mais complexas não serem efetuadas no local, pelo que 

não se prevê a geração de outros tipos de resíduos, para além dos propriamente associados à 

atividade extrativa. 

Apresenta-se seguidamente a avaliação do principal impacte previsto. 

 

Fases de preparação e exploração: 

• Eventual contaminação de solos ou águas gerada pela produção de resíduos mal 

acondicionados: Impacte negativo, pouco provável, temporário, parcialmente reversível, 

direto, magnitude média, raro, localizado e minimizável. Significância = -10. 

 

Fase de desativação: 

• Desmantelamento e remoção de todas as infraestruturas e equipamentos, com devido 

acondicionamento dos resíduos produzidos. Impacte positivo, Provável, Permanente, 

Irreversível, Indireto, Magnitude média, Raro, Localizado, Não minimizável. Significância = 

14. 

 

 

6.8.2. Proposta de medidas de minimização 

• 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.  
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• Correto acondicionamento de todos os resíduos, 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). 

• Armazenamento temporário de todos os resíduos de acordo com a sua tipologia e em 

conformidade com a legislação em vigor (recipientes fechados). 

• Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 

promovida, junto dos trabalhadores, a separação na origem das frações recicláveis e 

posterior envio para reciclagem. 

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

sociais, de acordo com a legislação vigente. 

• Implementação e cumprimento das medidas preconizadas no PL e no PARP. 
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6.9. Ruído 

6.9.1. Previsão de Impactes 

Os impactes causados pelo ruído deverão ser sempre analisados em função dos níveis de 

incomodidade ou de perturbação a que um determinado recetor considerado sensível está sujeito.  

A população mais próxima, Vimieiro, está afastada, sendo a envolvente caracterizada essencialmente 

por terrenos agroflorestais, com montado disperso. Este tipo de ocupação do solo desempenha um 

importante papel no amortecimento gradual das emissões de ruído, pelo que o ruído que se prevê 

que seja emitido pela exploração não provoque incomodidade às habitações mais próximas. 

Do estudo elaborado (com valores estimados) é expectável que a pedreira “Herdade da Bardeira” irá 

cumprir nos recetores sensíveis a legislação vigente, uma vez que os valores de ruído considerados 

para o estudo acústico são inferiores aos valores estabelecidos no Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro, não se prevendo, de futuro, situações de incomodidade – e dando cumprimento à legislação 

vigente. 

A existência de montado na envolvente da unidade extrativa poderá servir de absorvente acústico, 

diminuindo os níveis sonoros junto dos recetores sensíveis. Além disso, as atividades de desmonte 

ocorrerão a cota topográfica inferior pelo que o ruído ficará decerto confinado ao interior da 

escavação. 

Os níveis sonoros resultantes das atividades a executar na pedreira dependem essencialmente das 

operações de desmonte do maciço rochoso, britagem, circulação de máquinas e viaturas pesadas e 

operação de outros equipamentos ruidosos, operações estas que já se verificam nas condições 

atuais. 

Os resultados das medições acústicas efetuadas anteriormente permitem constatar que o ambiente 

sonoro nos recetores de interesse não sofre a influência da laboração da pedreira em apreço, nem 

das outras duas explorações do mesmo tipo, localizadas na envolvente, verificando-se mesmo que as 

atividades de exploração da pedreira são inaudíveis para os recetores sensíveis situados nas 

proximidades, devido â distância entre estes e a Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

Quanto ao fluxo de tráfego de veículos pesados gerado pelo pleno funcionamento da Pedreira 

“Herdade da Bardeira”, estima-se que possam ser colocados diariamente em circulação cerca de 3 

veículos pesados, em termos médios (mas maximizados), para transportar o granito extraído da 

pedreira. 
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Em face do exposto, e tendo em conta que a Pedreira “Herdade da Bardeira” já se encontra em 

laboração atualmente, é previsível que nas condições futuras a circulação de veículos pesados na 

envolvente devido a esta atividade extrativa se mantenha idêntica à atual, pelo que não terá 

influência significativa nas condições acústicas apercebidas pelos recetores de interesse. Não é 

previsível, nas condições futuras (continuação da exploração da pedreira em profundidade), a 

ocorrência de situações de incomodidade por ruído ou de incumprimento dos valores limite de 

exposição regulamentares aplicáveis, resultantes da laboração da pedreira em apreço. 

Considera-se assim que os níveis sonoros gerados durante a exploração da pedreira em profundidade 

e apercebidos junto aos recetores com interesse serão previsivelmente idênticos aos níveis sonoros 

correspondentes à evolução da situação atual, uma vez que não estão previstas alterações no 

processo de laboração da pedreira. 

Conclui-se assim que a exploração da pedreira “Herdade da Bardeira” será responsável pela 

ocorrência de impactes negativos sem significado e temporários ao nível do ambiente acústico da 

envolvente, ocorrendo apenas no período de laboração da pedreira, sendo reversíveis, com o 

encerramento da exploração e recuperação das áreas de exploração e depósito dos estéreis.  

Não obstante o exposto, e face ao carácter previsional da análise efetuada e à impossibilidade de 

quantificar com rigor, presentemente, os níveis sonoros gerados pelas atividades da pedreira 

“Herdade da Bardeira” (como acima referido), deverá proceder-se à monitorização dos níveis 

sonoros apercebidos nos locais de interesse. 

 

De forma a melhor sistematizar a informação, segue-se a análise aos impactes causados pela emissão 

de ruído, por fase do processo produtivo. 

 

Fase de Preparação e de Exploração 

Estas fases correspondem aos trabalhos de extração propriamente ditos, sendo aqui que se 

produzem as principais emissões de ruído. Assim, os impactes expectáveis na exploração, para estas 

fases, são: 

• Emissão de níveis de ruído pelas operações de desmonte e tráfego de maquinaria pesada, 

incluindo os camiões que circulam nos eixos viários de acesso à exploração: Impacte 
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negativo, provável, temporário, reversível, direto, magnitude reduzida, ocasional, localizado 

e minimizável. Significância = -10.  

Fase de Desativação/Recuperação 

Nesta fase não é expectável qualquer tipo de impactes a nível do descritores em análise, visto a 

exploração já ter terminado, decorrendo apenas as operações de recuperação. A implementação das 

medidas indicadas no PARP não provocará emissões de ruído dignas de registo. O impacte será nulo. 

 

 

6.9.2. Proposta de medidas de minimização 

• Recurso a equipamentos e veículos modernos, equipados com silenciadores e atenuadores 

de ruído (escolha das melhores técnicas disponíveis); 

• Manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos, de forma a não haver um 

incremento de ruído; 

• Monitorizações do ruído ambiental da pedreira, de acordo com o plano de monitorização 

previsto; 

• Limitação da velocidade de circulação dos equipamentos e máquinas no interior da pedreira; 

• Aquisição de equipamentos com homologação acústica nos termos da legislação aplicável e 

que se encontrem em bom estado de conservação e manutenção; 

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

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

(utilização das árvores existentes como ecrãs arbóreos); 

• Utilização de Equipamentos de Proteção Individual por parte dos trabalhadores. 
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6.10. Qualidade do Ar 

6.10.1. Previsão de Impactes 

No sentido de caracterizar a região, foram utilizados dados regionais, disponibilizados pela Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA). Neste sentido pode concluir-se que a região apresenta níveis de 

qualidade do ar (onde se inclui a emissão de Poeiras PM10) que variam do muito bom ao bom.  

Considerando as características da indústria em análise (onde a emissão de poeiras irá ocorrer no 

processo produtivo), propõe-se que futuramente os valores da estação de monitorização sejam 

validados à escala da área de estudo, de forma a dar cumprimento ao Plano Geral de Monitorização 

apresentado neste EIA.  

Tendo em consideração a análise efetuada, bem como as características próprias da região onde a 

pedreira se insere, podem apontar-se para cada fase os impactes na qualidade do ar. 

Na fase de desativação, com o cessar dos trabalhos e implementação das medidas do PARP, poderá 

ainda ocorrer alguma emissão de poeiras, derivado das ações de regularização topográfica. 

De forma a salvaguardar impactes previsíveis são desde já indicadas medidas de 

prevenção/minimização que deverão ser integradas no processo produtivo. 

 

Fases de Preparação e de Exploração 

As partículas em suspensão resultam das ações de movimentação, desmonte, transporte e 

armazenamento, tais como: 

• Movimentação de veículos e máquinas afetas à obra, em acessos não pavimentados; 

• Acumulação de material em escombreiras; 

• Transporte de material de desmonte; 

• Transporte e movimentação dos solos de cobertura; 

• Operações de extração (detonações e furação de rocha). 
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Os impactes provocados por uma elevada concentração de poeiras em suspensão podem fazer-se 

sentir sobre a saúde humana, sobre a vegetação e a fauna da envolvente da região, com 

consequente degradação da saúde pública e qualidade de vida. 

De acordo com a dimensão da exploração da pedreira, a emissão de gases provocadas quer pela 

circulação de veículos e máquinas, quer pela detonação de explosivos, são gerados em volume pouco 

significativo, sendo facilmente dispersados pela mobilidade do ar atmosférico. Assim, os impactes do 

empoeiramento na envolvente da pedreira, na saúde humana, na fauna e na flora, são considerados 

como pouco significativos. Porém, o empoeiramento terá impactes negativos, localizados, junto da 

exploração e na flora e fauna adjacentes à pedreira. 

Os impactes sobre a qualidade do ar, originados pela dispersão de poeiras e partículas de zonas não 

pavimentadas da exploração, não têm expressão na instalação em estudo uma vez que os solos não 

pavimentados apresentam-se compactados, não provocando este tipo de inconveniente. De referir 

também que a envolvente à área da exploração apresenta áreas verdes que permitem uma boa 

fixação do solo a nível localizado e que permitem a absorção das poeiras. 

Resumidamente, os impactes identificados na fase de construção e exploração são: 

• Disseminação de poeiras derivada das operações de extração: Impacte negativo, certo, 

temporário, reversível, direto, magnitude reduzida, ocasional, localizado, minimizável. 

Significância = -11. 

• Disseminação de poeiras por movimentação de maquinaria pesada: Impacte negativo, certo, 

temporário, reversível, direto, magnitude reduzida, ocasional, localizado, minimizável. 

Significância = -11. 

 

Fase de Desativação/Recuperação 

• Emissão de poeiras a partir das ações de modelação de terreno: Impacte negativo, certo, 

temporário, reversível, direto, magnitude reduzida, ocasional, localizado, minimizável. 

Significância = -11. 
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6.10.2. Proposta de medidas de minimização 

• Aspersão das vias de circulação  e da zona de armazenamento/expedição dos produtos 

(sobretudo nos dias secos e ventosos); 

• Manutenção dos acessos interiores não pavimentados; 

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

da aplicação de “tout-venant”; 

• 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; 

• 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; 

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

poeiras. 
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6.11. Socioeconomia 

A atividade extrativa representa, do ponto de vista da Socioeconomia, um fator de desenvolvimento 

importante, quer pelo aproveitamento dos recursos minerais existentes, quer pelas indústrias que 

alimenta a jusante, sendo, neste domínio, um pólo de dinamização económica, gerador de emprego 

direto e indireto e polarizador de diversidade das atividades económicas locais e regionais. Neste 

sentido, os impactes resultantes da existência da pedreira “Herdade da Bardeira” serão 

evidentemente positivos.  

Os eventuais impactes negativos prendem-se, sobretudo, com problemas de carácter ambiental, 

tratados com maior pormenor nos descritores do Ruído, Qualidade do Ar e Paisagem. Porém, não 

deixam de ser importantes do ponto de vista socioeconómico se influírem de forma negativa na 

qualidade de vida das populações. 

 

 

6.11.1. População e aspetos económicos 

6.11.1.1. Previsão de Impactes 

Não são de esperar impactes negativos significativos a nível de ruído e da dispersão de poeiras sobre 

as populações locais, dado que não existem recetores sensíveis na proximidade imediata da 

exploração, como foi demonstrado nos respetivos capítulos. 

 

Analisando os impactes da atividade da pedreira no sector do turismo no concelho, sendo  Arraiolos 

um concelho com bons acessos rodoviários, e infraestruturas, conclui-se que a exploração da 

pedreira “Herdade da Bardeira” não acarreta qualquer impacte negativo sobre esta atividade, pois: 

• a localização está afastada de qualquer ponto turístico relevante; 

• o recurso geológico que será explorado tem como principal destino a construção civil e as 

obras públicas, o que se revela um fator muito importante para o desenvolvimento e 

dinamização do concelho. 
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No que se refere às atividades económicas e ao emprego, a pedreira é crucial para a sustentabilidade 

da empresa proponente, permitindo garantir reservas de granito para fazer face às solicitações do 

mercado regional, em especial dos clientes que possui em carteira.  

No que respeita ao emprego, importa referir que à atividade da pedreira estão associados 

presentemente cinco postos de trabalho, o que resulta num impacte positivo e localmente 

significativo, considerando que nos últimos tempos os níveis de desempregados em Portugal, de um 

modo geral, tem tido tendência a aumentar. 

É fundamental atrair investimento para o concelho, principalmente num setor que tem vindo a 

decair na região, pelo que o aparecimento de novos investimentos na extração de granito contribui 

para uma revitalização necessária e de extrema importância para Arraiolos e, principalmente, a vila 

de Vimieiro.  

Assim, o licenciamento da ampliação da área da pedreira deterá impactes positivos que podem ser 

sistematizados em torno de três grandes aspetos:  

o Efeitos diretos, associados ao funcionamento da pedreira, concretamente postos de trabalho, 

valor acrescentado gerado na região, receitas em taxas e impostos, geradas e entregues à 

administração pública local;  

o Efeitos indiretos sobre outros sectores de atividade que a este ramo fornecem inputs 

produtivos ou serviços de apoio, a montante e a jusante.  

o Efeitos induzidos mais genéricos sobre o tecido económico e produtivo local e regional: por 

exemplo, com a criação/manutenção de postos de trabalho que induzirão depois 

receitas/atividades através da sua distribuição, ou receitas fiscais, pelo incremento dos 

rendimentos, o que implica que haja uma maior procura, pois é maior o rendimento disponível 

na região.  

 

Na fase de desativação, as atividades de recuperação paisagística e de gestão de impactes 

ambientais irão gerar igualmente impactes positivos com algum significado, ao nível da criação de 

empregos, direta ou indiretamente, ligados à área da requalificação do espaço envolvente.  

Em síntese, os impactes do projeto da pedreira “Herdade da Bardeira”, ao nível socioeconómico, são 

na sua generalidade positivos, tendo algum significado à escala local no que concerne à 

manutenção/criação de emprego direto, contribuindo para a diversificação e reforço do tecido 

económico local e regional. 
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6.11.2. Acessibilidades 

6.11.2.1. Previsão de Impactes 

De acordo com o indicado na situação de referência, pode afirmar-se que a pedreira de extração de 

granito provoca alguns impactes na circulação rodoviária (embora mínimos), essencialmente pela sua 

contribuição para o tráfego atual, derivado do escoamento do produto final extraído na pedreira 

“Herdade da Bardeira”. 

Verificou-se que as existentes apresentam boas condições para serem utilizadas por este tipo de 

veículos, quer em termos de construção, quer a nível do seu estado de conservação, podendo alguns 

desses caminhos sofrer obras de beneficiação ou conservação.  

Não foi possível determinar em rigor o volume médio de tráfego diário nas principais vias de acesso à 

pedreira, uma vez que não estão disponíveis contagens de tráfego que possam estar associadas às 

vias que usualmente dão acesso à pedreira. Todavia, o tráfego gerado pela pedreira em apreço 

estima-se em aproximadamente quatro camiões por dia. Atendendo ao tráfego existente nas vias 

utilizadas e às boas condições das mesmas, em termos de traçado e pavimento, considera-se que o 

impacte, embora negativo, seja pouco significativo.  

Nesse sentido, a pedreira não irá contribuir, de forma relevante, para a degradação do pavimento 

das vias.  

Assim sendo, podem identificar-se e caracterizar, a nível da circulação rodoviária, alguns impactes e 

as correspondentes medidas de minimização, para cada fase do processo produtivo. 

Face ao exposto, as produções estimadas para a Pedreira “Herdade da Bardeira” em estudo 

permitem afirmar que esta contribui, de acordo com os critérios apresentados e com os valores 

indicados, para, numa situação maximizada, uma vez que não se considerou stock, com cerca de 90 

camiões por mês.  

É importante referir que estes são valores médios maximizados, onde se tem em conta que todo o 

produto final é vendido a um ritmo constante diário, ou seja, não se tem em consideração a 

colocação do produto em stock e a sua venda “oscilante” ou irregular no mercado, ao longo da vida 

útil da pedreira. Todavia, não é esta a situação real, uma vez que existe sempre material comercial 

que ficará em stock na pedreira durante algum tempo, pelo que a quantidade diária de granito com 

fins ornamentais a ser escoada para o mercado será obviamente mais baixa e, consequentemente, o 

número de camiões diários a saírem da pedreira será também menor. 
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Estes valores de tráfego poderão ser modificados em caso de alteração no sistema produtivo ou no 

ritmo de extração calculado no Plano de Lavra. De facto, em função da variação do sistema produtivo 

ou do ritmo de extração, dependente da evolução da situação de mercado, poderá ocorrer no futuro 

uma variação nas reservas comerciais (ornamentais) proporcional ao nível do fluxo de tráfego. 

Refira-se ainda que o fluxo de tráfego calculado é um indicador atual, pelo que não se prevê uma 

“nova” perturbação junto das populações locais, mas sim uma continuidade na situação presente, 

considerando ainda a presença de outras pedreiras na envolvente, que contribuem para o volume de 

tráfego de veículos pesados verificado na rede viária local.  

Saliente-se igualmente a existência de um facto de “habituação” por parte das populações locais 

mais próximas da área da pedreira (como Vimieiro), que já criaram mecanismos de adaptação a esta 

tipologia de atividade, às portas da freguesia (sendo inclusive fonte de rendimento de várias famílias 

residentes em Vimieiro). 

Considerando a área em que a pedreira se insere (com outras pedreiras em atividade, na envolvente, 

em atividade e logo geradoras de tráfego), poderá considerar-se o significado deste impacte baixo. 

No entanto, em termos cumulativos será necessária uma atenção especial às questões relacionadas 

com a movimentação de veículos. 

O que se refere no parágrafo anterior requer especial atenção porque, embora uma pedreira isolada 

possa não contribuir significativamente para o aumento de tráfego de veículos pesados, ao analisar a 

situação de forma cumulativa, a situação que se verifica exige uma maior atenção. 

De acordo com a localização da pedreira podem apontar-se a seguinte imagem, onde se encontram 

representados os principais acessos à zona envolvente, bem como especificamente à área da 

pedreira: 
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Figura 6.11.1 – Plano de circulação definido para o acesso à Pedreira “Herdade da Bardeira”. 

 

Assim, verifica-se que dependendo do destino final do produto resultante da Pedreira “Herdade da 

Bardeira”, assim o percurso escolhido, para Norte ou para Sul. Para Norte, haverá a passagem pela 

localidade de Pavia, e para Sul, inevitavelmente, a passagem por Vimieiro (para o acesso à EN4, que 

por sua vez permite a ligação à A6). 

No que se refere às condições das infraestruturas, as únicas capazes de sofrer impactes negativos 

com algum significado, serão as rodoviárias. Todavia, se for tido em consideração que o concelho de 
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Arraiolos se encontra relativamente bem servido de acessibilidades (com a proximidade à A6 – 

Lisboa/Espanha – e à EN4), os impactes neste descritor serão mínimos.  

Tendo em conta que a rede viária se encontra em boas condições, conclui-se o normal 

funcionamento da indústria extrativa não será prejudicial junto das povoações mais próximas e da 

rede viária existente. 

 

 

6.11.2.2. Avaliação de impactes 

Fases de Construção e de Exploração 

• Criação/manutenção de emprego para os habitantes locais: Impacte positivo, certo, 

temporário, reversível, direto, magnitude Média, frequente, extenso, minimizável. 

Significância = 14. 

• Aquisição frequente de bens e serviços indispensáveis à atividade extrativa: Impacte positivo, 

certo, temporário, reversível, direto, magnitude média, frequente, extenso, minimizável. 

Significância = 14. 

• Contribuição para consolidação de atividades a jusante e serviços de apoio: Impacte positivo, 

certo, temporário, reversível, indireto, magnitude média, frequente, extenso, minimizável. 

Significância = 14. 

• Dinamização da economia através do impulso dado à sustentabilidade do tecido empresarial 

de outras atividades económicas e do valor acrescentado gerado na região. Impacte positivo, 

certo, permanente, irreversível, indireto, magnitude média, frequente, extenso, minimizável. 

Significância = 17. 

• Utilização adequada do espaço restrito à atividade, coexistindo no interior as atividades de 

exploração e de valorização do recurso geológico, sem interferir com outras infraestruturas, 

equipamentos ou serviços coletivos. Impacte positivo, certo, temporário, reversível, indireto, 

magnitude média, frequente, localizado, minimizável. Significância = 13. 
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Fase de recuperação 

• Criação de emprego associado às ações de recuperação paisagística: Impacte positivo, 

provável, temporário, reversível, indireto, magnitude reduzida, frequente, extenso, 

minimizável. Significância = 12. 

• Recursos humanos especializados que constituirão uma mais-valia, em termos de mão-de-

obra qualificada para o sector, após o encerramento da pedreira, eventualmente desviados 

para outras valências da empresa: Impacte positivo, provável, temporário, irreversível, 

indireto, magnitude média, ocasional, extenso, minimizável. Significância = 14. 

 

6.11.3. Proposta de medidas de minimização 

• Cumprir, rigorosamente, ações como o controle do tráfego e 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, fundamentalmente 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 (como, 

por exemplo, escolas ou centros de saúde). Assim, será possível minimizar a emissão de 

poeiras e de ruído, e consequentemente, de incómodo junto dos seus habitantes. 

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

deverão ser adotadas velocidades moderadas. 

• Definir e cumprir trajetos de circulação da maquinaria. 

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

condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local – não só dos 

acessos da responsabilidade da pedreira. 

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

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e 

maquinaria pesada. 

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

• Controle da velocidade de circulação, dentro e fora da pedreira. 
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• Controle do peso bruto dos veículos pesados, no sentido de evitar a degradação das vias de 

comunicação (respeito da legislação vigente). 

• 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, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e para dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

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

legislação vigente, e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

• Investir nas melhores tecnologias ao serviço da indústria extrativa, e direcionadas 

especificamente para o recurso explorado (granito com fins ornamentais). 

• Colocação de sinalização para a obrigatoriedade dos condutores taparem a carga, de forma a 

sensibilizar outros condutores de carga pesada que por vezes “ignoram” esta obrigação. 

• 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. 

• No que concerne a mão-de-obra, em caso de necessidade de criar novos postos de trabalho 

no futuro, devem ser privilegiados recursos humanos da região, contribuindo para o 

aumento da taxa de emprego do concelho de Arraiolos.  
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6.12. Arqueologia e património cultural 

A aferição do valor patrimonial das ocorrências patrimoniais, parâmetro essencial na identificação do 

grau de afetação de uma eventual situação de impacte, baseia-se na metodologia proposta por na 

metodologia proposta por José Manuel Mascarenhas, Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva3, 

com os seguintes critérios: Enquadramento Paisagístico (EP); Estado de Conservação da Estrutura 

(EC); Dimensão/Monumentalidade (DM); Grau de Singularidade (GS); Valor Científico (VC); 

Significado Histórico (SH); Usufruto Social (US). 

Os impactes sobre os elementos patrimoniais são calculados de acordo com a análise qualitativa dos 

impactes da construção do empreendimento sobre os elementos patrimoniais identificados na 

investigação, tendo em consideração a sua localização face ao projeto e a magnitude do impacte; 

assim como sobre o património arqueológico eventualmente existente ao nível do subsolo, tendo em 

consideração a definição das áreas arqueologicamente sensíveis. 

O cálculo do Valor de Impacte Patrimonial (VIP) é determinado pelo Produto do Valor Patrimonial 

(VP) e do Valor de Impacte. 

As medidas de minimização serão preconizadas de modo a mitigar os impactes negativos 

decorrentes da implantação do projeto em estudo sobre o património cultural, nomeadamente no 

que diz respeito ao impacte visual da estrutura na envolvente de monumentos ou vestígios 

arqueológicos existentes. Serão propostas medidas mitigadoras dos impactes decorrentes da 

implantação do empreendimento sobre cada um dos elementos patrimoniais identificados, com 

referência às diferentes fases do projeto. A destruição total ou parcial de um Sítio Arqueológico será 

apenas concebida como a última das alternativas, procurando-se em todos os casos medidas de 

minimização que salvaguardem a integridade dos elementos identificados. 

 

6.12.1. Previsão de Impactes 

Um impacte sobre o património cultural de um determinado local é negativo quando provoca uma 

alteração numa característica local que, pelo seu valor singular (histórico, artístico, científico, 

educativo, natural, etc.), é considerada única e digna de proteção. 

 
3 José Manuel Mascarenhas, Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva – O Património Histórico-Cultural e os Estudos de 

Impacte Ambiental: proposta de metodologia para a avaliação do impacte de barragens in Trabalhos de Arqueologia do Sul, 

Évora, 1, 1986, p. 7-16. 
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Conforme foi possível confirmar na situação de referência, atualmente não são conhecidos 

elementos de património cultural na área da pedreira. Desta forma, não se prevê a ocorrência de 

impactes negativos neste descritor, tanto na fase de exploração como na fase de desativação da 

pedreira “Herdade da Bardeira”. Os impactes neste descritor podem assim ser considerados Nulos. 

 

Fase de Exploração  

A pesquisa documental não revelou qualquer ocorrência patrimonial na “Área de Incidência”. Como 

tal não estão previstos impactes negativos junto deste descritor (Impactes Nulos). 

 

Fase de Recuperação 

Igualmente, nesta fase não se identificam quaisquer impactes. 

 

 

6.12.2. Proposta de medidas de minimização 

Dado o nulo potencial arqueológico da área onde se irá inserir a pedreira, recomenda-se como 

medida geral obrigatória o acompanhamento arqueológico presencial de todas as ações com 

impacte no solo. Como a vida útil de uma pedreira é longa, considerando-se excessiva a presença de 

um arqueólogo em permanência, recomenda-se que as decapagens, remoção de terras (executadas 

até ao “bed rock”) e outras ações com impacte no solo que antecedem a atividade extrativa, sejam 

realizados num momento único e em toda a área de intervenção, de forma tornar viável a 

observação destes mecanismos. 
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6.13. Ordenamento do Território 

6.13.1. Previsão de Impactes 

A área em questão da Pedreira “Herdade da Bardeira” não revela qualquer incompatibilidade com o 

PROT Alentejo, como anteriormente demonstrado. 

A área pretendida localiza-se ainda, segundo as figuras de lei apresentadas no PDM de Arraiolos, 

sobre terrenos classificados como: 

• Planta de Ordenamento: Espaço agro-silvo-pastoril e Indústria extrativa 

 

De acordo com o enquadramento apresentado nas peças constituintes do PDM de Arraiolos, a 

Pedreira n.º 5063 “Herdade da Bardeira” localiza-se sobre terrenos classificados como Espaço para 

Indústria Extrativa ou Espaços Agro-Silvo-Pastoris (onde a indústria extrativa é explicitamente 

autorizada no ponto 2 do artº 11 do regulamento do PDM), pelo que não se verifica a existência de 

qualquer tipo de impactes junto deste descritor. 

Assim, analisado o IGT em vigor, verifica-se a ausência de impactes, uma vez que não estão 

classificadas quaisquer incompatibilidades para a área de projeto, desde que cumpridos as 

condicionantes do PDM de Arraiolos. 

Deste modo, espera-se que não exista qualquer conflito no que se refere à compatibilização da 

continuação da atividade em presença, tanto das condicionantes como dos usos de solo definidos 

para o local do projeto em estudo. Os impactes neste descritor podem assim ser considerados Nulos, 

sendo compatíveis com a legislação vigente. 

 

6.13.2. Proposta de medidas de minimização 

Apesar da ausência de impactes junto do Ordenamento do Território (tanto ao nível do PROTA como 

do PDM de Arraiolos – ambos instrumentos de gestão territorial em vigor para a área em estudo), 

finda a exploração, e considerando as condições técnicas possíveis, os terrenos serão sujeitos a 

reconstituição para utilização segundo as finalidades a que estavam adstritos antes do início da 

mesma, salvo se outra decisão tiver sido entretanto tomada pelas entidades competentes. 
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A exploração irá desenvolver-se tendo em conta a situação de enquadramento, sendo que a 

evolução da própria lavra irá acontecer minimizando os impactes ambientais gerados sobre o uso do 

solo, em função da recuperação prevista. 

Saliente-se que o PARP foi elaborado de acordo com o exposto pelo PROF do Alentejo (como no que 

se refere à proposta da aplicação de material vegetal), pelo que este projeto se encontra em 

consonância com os instrumentos de gestão territoriais aplicáveis à área de estudo.  
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6.14. Impactes cumulativos 

Considera-se como impacte cumulativo a alteração no ambiente que resulta do somatório das 

alterações provenientes de ações humanas passadas, presentes ou previstas para determinada área, 

independentemente do facto de a entidade responsável pela ação ser pública ou privada.  

De acordo com o contexto presente, a análise de impactes cumulativos deverá ser elaborada 

considerando a existência da pedreira, numa zona com uma outra pedreira no raio de 1km, apesar 

de estar não se encontrar presentemente em funcionamento (Figura 6.14.1). Consequentemente, os 

potenciais alvos de impacte ambiental, função da indústria extrativa, estão sujeitos não apenas ao 

projeto em estudo, mas também a uma área com intervenções ao nível da indústria extrativa.  

 

 

Figura 6.14.1. – Localização da pedreira existente no raio de 1km da área de estudo. 
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A análise dos impactes cumulativos constitui sempre um aspeto complexo por um conjunto variado 

de fatores, de que se destaca a questão da escala de análise e a própria identificação dos descritores. 

De facto, é importante distinguir entre os descritores que, pela presença de projetos semelhantes 

(ou outros cuja existência de exploração possam contribuir, cumulativamente, para os impactes) em 

áreas próximas, acrescem a sua significância e os outros que, por serem espacialmente muito 

localizados, não sofrem acréscimo do seu significado. 

Assim, alguns dos descritores analisados neste projeto de regularização da Pedreira “Herdade da 

Bardeira”, estão relacionados a impactes que poderiam ser igualmente analisados em termos da área 

com a atividade extrativa no raio de 1km da área de estudo, entre eles a questão da paisagem, da 

ecologia, da emissão de ruído/poeiras, da circulação rodoviária ou da Socioeconomia. 

 

GEOLOGIA 

Devido à exploração das formações geológicas, para extração do recurso com valor comercial 

existente no local, os impactes cumulativos negativos ocorrem ao nível da escavação, sob o ponto de 

vista das alterações topográficas permanentes, não só por parte da Pedreira “Herdade da Bardeira”, 

mas também das existentes na envolvente. 

 

SISTEMAS ECOLÓGICOS E BIOLÓGICOS 

A área da pedreira não irá representar uma fonte de impactes negativos preocupante ao nível da 

Flora, Vegetação e Habitats. Apesar da presença da pedreira não deixar de contribuir para a 

depauperação de áreas naturais, com o aumento dos níveis de ruído, do trânsito de veículos pesados 

e da emissão de poeiras, que poderão afetar essencialmente a distribuição da fauna local, os 

impactes cumulativos serão negativos, mas pouco ou nada significativos. 

No entanto, salienta-se a importância da reabilitação e da recuperação da área da pedreira com 

vegetação autóctone, de acordo com o PARP.  

 

RECURSOS HÍDRICOS 

O projeto da Pedreira “Herdade da Herdade” não irá provocar quaisquer alterações na rede de 

drenagem de águas superficiais face à situação atual de referência. Deste modo, não se pode inferir 
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sobre a existência de impactes cumulativos nos recursos hídricos superficiais, uma vez que o próprio 

projeto não irá causar impactes diretos na rede de drenagem superficial, face à situação de 

referência. 

Os impactes negativos ao nível das águas subterrâneas prendem-se com eventuais intersecções no 

nível piezométrico do aquífero, por parte das explorações existentes. Nesse sentido, um potencial 

impacte cumulativo poderá dever-se a uma sobre-exploração do aquífero. 

 

QUALIDADE DO AR  

Considera-se que poderão existir impactes ao nível da qualidade do ar, com o ligeiro aumento dos 

níveis de empoeiramento medidos na situação de referência. De qualquer forma, espera-se que os 

níveis de concentração de partículas em suspensão não serão superiores ao limite legal estabelecido.  

O estudo analisado no descritor da Qualidade do Ar conclui que o conjunto de pedreiras estudadas 

(algumas delas contíguas no espaço) emite para a atmosfera, em resultado da atividade extrativa, 

uma quantidade de poeiras que se enquadra dentro dos limites previstos pela legislação em vigor. 

 

AMBIENTE SONORO  

Dado o contexto onde se insere a pedreira, bem como a dimensão dos valores medidos, não são de 

considerar impactes cumulativos neste descritor. 

Apesar de esta ser uma atividade que envolve a utilização de métodos e equipamentos suscetíveis de 

gerar ruídos, os valores das medições não ultrapassam os limites de exposição ao ruído apontados 

pela lei vigente, não se prevendo também qualquer tipo de incomodidade junto das povoações mais 

próximas. 

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

Face à existência de pedreiras na envolvente próxima, não são esperados impactes cumulativos 

negativos significativos com a ampliação da área da Pedreira “Herdade da Bardeira”. Prevê-se um 

ligeiro acréscimo de veículos pesados afetos à exploração e consequentemente um agravamento dos 

impactes associados ao congestionamento rodoviário pelo percurso dos camiões.  
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É ainda expectável um impacte positivo junto da Socioeconomia local, potenciando mais o sector da 

Pedra Natural, a consolidação da indústria extrativa e a garantia do futuro da empresa proponente. 

Registe-se a contribuição para a consolidação da indústria extrativa no concelho de Arraiolos, com a 

manutenção e eventual aumento do número de postos de trabalho inerentes à atividade, bem como 

as oportunidades de fixação da população no concelho.  

Ou seja, o principal impacte cumulativo positivo, com o licenciamento da pedreira em estudo, incide 

num foco de oportunidades de fixação da população, principalmente junto dos habitantes mais 

jovens, que vêm nesta pedreira uma fonte de postos de trabalho. São ainda esperados impactes 

positivos materializados pela aquisição de bens e serviços locais ou regionais 

Tendo em consideração a continuidade desta pedreira e a existência de outras pedreiras contíguas, 

há necessidade permanente de mão-de-obra, ocorrendo assim renovada fonte de postos de trabalho 

(sendo os trabalhadores oriundos da própria freguesia ou concelho). 

 

PAISAGEM 

Como impactes cumulativos previstos ao nível da paisagem local, refira-se a contribuição para a 

“degradação” geral da paisagem. Todavia, apesar de ser uma área com outras explorações de 

granito, a paisagem atual da zona em causa apresenta elementos industriais, que são compatíveis 

com a paisagem envolvente. 
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6.15. Síntese de Impactes 

Neste capítulo apresenta-se uma avaliação global dos impactes, através de uma matriz síntese, de 

acordo com a metodologia apresentada no capítulo 6. 

Como explicitado, os impactes ambientais identificados no presente trabalho podem ser classificados 

como:  

• Pouco Significativos; 

• Significativos; 

• Muito Significativo. 

 

A classificação quanto à significância dos impactes ambientais será obtida a partir da soma dos 

valores atribuídos aos parâmetros de avaliação considerados (e apresentada anteriormente), sendo: 

▪ Muito Significativos se a pontuação ultrapassar os 18 valores; 

▪ Significativos se a pontuação for superior a 9 e igual ou inferior a 18 valores; 

▪ Não significativos se a pontuação for inferior ou igual a 9 valores. 

 

Consideram-se nulos quando, para esse descritor, não foram detetados ou previstos impactes 

ambientais (negativos nem positivos). 

A significância de cada descritor será obtido pela média da significância dos diversos impactes 

considerados, por descritor. 

De forma a ser mais fácil em termos visuais, foi atribuída uma escala gráfica à significância do 

impacte. As cores utilizadas na matriz de impactes são as seguintes: 

 

Nulos  

Não Significativos  

Significativos  

Muito Significativo  
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Tabela 6.15.1 – Matriz síntese de impactes, de acordo com o valor da significância calculado. 

Descritor Fase de preparação Fase de exploração Fase de desativação 

Clima Nulo Nulo Nulo 

Geomorfologia e Geologia -15 -14 +16 

Solos e Uso do Solo -11 -12 +16 

Recursos hídricos -10 +16 

Sistemas biológicos e 
ecológicos 

-11 -7 

+14 +19 

Paisagem -13 +18 

Resíduos -10 +14 

Ruído -10 Nulo 

Qualidade do Ar -11 -11 

Socioeconomia +14 +13 

Arqueologia e património 
cultural 

Nulo Nulo 

Ordenamento do Território Nulo Nulo 

 

Tabela 6.15.2 – Matriz síntese de impactes, por significância. 

Descritor Fase de preparação Fase de exploração Fase de desativação 

Clima Nulo Nulo Nulo 

Geomorfologia e Geologia Negativo significativo Negativo significativo Positivo Significativo 

Solos e Uso do Solo Negativo significativo Negativo significativo Positivo Significativo 

Recursos hídricos Negativo significativo Positivo Significativo 

Sistemas biológicos e 
ecológicos 

Negativo significativo Negativo Não significativo 

Positivo Significativo Positivo muito significativo 

Paisagem Negativo significativo Positivo muito significativo 

Resíduos Negativo significativo Positivo Significativo 

Ruído Negativo significativo Nulo 

Qualidade do Ar Negativo significativo Negativo significativo 

Socioeconomia Positivo Significativo Positivo Significativo 

Arqueologia e património 
cultural 

Nulo Nulo 

Ordenamento do Território Nulo Nulo 
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Verifica-se assim que a maioria dos descritores analisados neste EIA são classificados como negativos 

significativos. Os impactes negativos não significativos ocorrem junto dos Sistemas biológicos e 

ecológicos, na fase de desativação.  

Destacam-se os impactes positivos de maior significância para os Sistemas biológicos e ecológicos e 

para a Paisagem, na fase de desativação, devido principalmente às medidas de recuperação e 

requalificação ambiental previstas para execução. 
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7. PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

7.1. Enquadramento 

Neste capítulo definem-se os procedimentos para o controlo da evolução das vertentes ambientais 

consideradas mais sensíveis, na sequência da análise de impactes efetuada anteriormente, 

apresentando os planos relevantes para o acompanhamento e monitorização na Pedreira “Herdade 

da Bardeira”. 

Na conceção do programa de monitorização considerou-se a caracterização da situação de 

referência, as ações decorrentes da exploração e a desativação da pedreira bem como as medidas de 

minimização propostas.  

Impõe-se, para a implementação de uma política ambiental com sucesso, uma atitude de gestão 

integrada em que a qualidade do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma 

análise sistemática em termos de diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das 

medidas adotadas. 

A gestão ambiental da pedreira deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás 

mencionadas, mas também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas quando as 

primeiras não se manifestarem eficazes. Nesse sentido, a gestão ambiental deverá ser efetuada de 

um modo dinâmico e cíclico, por forma a permitir uma constante revisão e atualização da política 

ambiental com base na monitorização inerente à implementação das medidas para atingir os 

objetivos específicos definidos. 

Deste modo, deverá existir um plano de acompanhamento ambiental ao longo da vida útil da 

pedreira “Herdade da Bardeira, onde deverá ser averiguada a eficácia da implementação das 

medidas de mitigação propostas, assim como a monitorização de certas variáveis ambientais de 

modo permitir o ajuste das medidas propostas nos fatores ambientais que se apresentam mais 

gravosos, dada a natureza da intervenção, por forma a otimizar os resultados. 

Em caso de afastamento do desempenho ambiental previsto, o programa de monitorização poderá 

ser sujeito a revisão e a nova reformulação, caso se verifique pelo menos uma das seguintes 

situações: 

• Alterações que incidam no processo produtivo, ao longo da vida útil da pedreira; 
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• Acidentes que ponham em causa a qualidade ambiental da área de exploração e a sua 

envolvente; 

• Valores anómalos que indiquem algum tipo de contaminações; 

• Ineficácia ou desadequação das medidas de minimização propostas. 

 

É importante ainda referir que, apesar de os programas de monitorização sugeridos neste relatório 

apenas incidirem sobre alguns dos descritores, os restantes poderão ser monitorizados no caso de as 

medidas de minimização específicas que são propostas provem ser ineficazes e, por isso, seja 

necessária uma redefinição dos objetivos de desempenho ambiental ou correção de danos 

recorrentes de impactes não previstos. 

 

7.2. Melhores técnicas disponíveis  

No que se refere aos processos tecnológicos, o projeto desta pedreira, ao nível do seu plano de 

exploração, considera já as melhores práticas e métodos existentes, em termos de produção, para 

uma pedreira deste tipo. Não obstante, este projeto considera ainda os mais adequados processos, 

equipamentos e técnicas, para a tipologia e volume de exploração, levando em conta a magnitude 

dos impactes previstos, e tendo em vista uma exploração sustentada, compatíveis com a Pedreira 

“Herdade da Bardeira”. 

 

7.3. Proposta de programas de monitorização 

No presente plano de monitorização foram integrados os descritores ambientais considerados 

críticos, nomeadamente: 

• Ruído 

• Qualidade do Ar 

• Resíduos 
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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 (Fase de Exploração e Fase de Desativação e Recuperação).  

7.3.1. Plano de Monitorização do Ruído 

Objetivo 

Controlar os valores de ruído de modo a que se enquadrem nos parâmetros legais em vigor. 

 

Parâmetros a avaliar 

Ao nível acústico – Indicador de ruído residual, em dB(A) [LAeq]; Nível de avaliação, em dB(A) [LAR]; 

Indicador de ruído noturno, em dB(A) [Ln]; Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, em dB(A) 

[Lden]. 

Ao nível meteorológico – temperatura do ar, precipitação, velocidade e direção do vento. 

 

Local de medição 

Junto ao recetor sensível mais próximo. 

 

Periodicidade 

Primeiro ano após a regularização da ampliação da pedreira. Nos anos seguintes, definir a 

periodicidade em função dos resultados obtidos. 

 

Método de amostragem e análise dos resultados 

Durante o tempo seco, e com o vento a soprar no sentido da fonte para o recetor. A análise deverá 

ser por comparação com os valores indicados no Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. Se os níveis sonoros ultrapassarem os valores limite 

estipulados na legislação vigente, o proponente deverá adotar as respetivas medidas de 

minimização, sendo a sua eficácia avaliada uma semana após se verificar a infração ao RGR. Em 

função dos resultados, poder-se-á ajustar a periodicidade de amostragem. 

 

Datas de entregas dos relatórios 
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Um mês após a execução dos trabalhos de medição, junto da Autoridade de AIA. 

O relatório de Monitorização deverá ser efetuado de acordo com o disposto no Anexo V da Portaria 

n.º 395/2015, de 4 de Novembro. 

7.3.2. Plano de Monitorização da Qualidade do Ar 

Objetivo 

Controlar os valores de concentração de partículas em suspensão (PM10) na atmosfera, de modo a 

que se enquadrem os parâmetros legais em vigor e evitar potenciais impactes negativos junto de 

recetores sensíveis. 

 

Parâmetros a avaliar 

Parâmetros do ar: Partículas em suspensão (PM10). 

Parâmetros meteorológicos: Temperatura do ar; precipitação; velocidade e direção do vento. 

 

Local de medição 

Junto do recetor sensível localizado à menor distância do projeto. 

 

Periodicidade 

No Verão, durante 7 dias seguidos, incluindo o fim-de-semana, durante a fase de exploração. A 

frequência das campanhas de amostragem ficará condicionada aos resultados obtidos na 

monitorização a efetuar no primeiro ano de exploração. Se as medições de PM10 indicarem a não 

ultrapassagem de 80% do valor limite médio diário (40µg/m3) em mais de 50% do período de 

amostragem, as medições deverão ser anuais.  

A amostragem deverá coincidir, preferencialmente, com o período seco (Estival) e deverá ocorrer 

com o vento a soprar do emissor para o ponto sensível, durante o normal período da atividade da 

pedreira, e com todas as unidades produtivas geradoras de poeiras em normal funcionamento. 

 

Método de amostragem e análise de resultados 
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O descrito na EN 12341 “Qualidade do ar - Procedimento de ensaio no terreno para demonstrar a 

equivalência da referência dos métodos de amostragem para a fração PM10 das partículas em 

suspensão”, descrito no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, que estabelece o regime da 

avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. Como critério de interpretação dos resultados 

obtidos devem ser seguidos os valores indicados no Anexo XII do citado Decreto-Lei. 

Resultados obtidos 

Se os níveis de PM10 no ar ambiente ultrapassarem o valor limite estipulado na legislação vigente, as 

medidas corretivas conducentes à sua minimização deverão ser tomadas, sendo a sua eficácia 

avaliada em campanhas de medição subsequentes. Em função dos resultados obtidos poder-se-á, 

ainda, ajustar os locais de amostragem e a periodicidade. 

 

Datas de entrega dos relatórios 

Um mês após a execução dos trabalhos de medição, junto da Autoridade de AIA. 

O relatório de Monitorização deverá ser efetuado de acordo com o disposto no Anexo V da Portaria 

n.º 395/2015, de 4 de Novembro. 

 

 

 

  

http://www.dre.pt/pdf1s/2010/09/18600/0417704205.pdf
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7.3.3. Plano de Acompanhamento da gestão de Resíduos 

Objetivo 

Gerir os resíduos produzidos e controlar os seus locais de armazenamento. Prevenir derrames 

acidentais que provoquem contaminação de solos e de águas subterrâneas. Acompanhar o 

cumprimento da legislação em vigor. 

 

Metodologia 

1.ª Identificar potenciais ocorrências;  

2.ª Corrigir os problemas;  

3.ª Manter os locais de recolha e armazenamento de resíduos em perfeitas condições de utilização. 

 

 

Locais de observação 

Ambiente interno da pedreira e na periferia da área da lavra. 

 

Periodicidade 

Diária, durante a vida útil da pedreira. As condições deverão ser aferidas pelo encarregado da 

pedreira numa base semanal. Desta forma, deve ser verificado o estado de manutenção dos 

contentores de resíduos, dos locais de manutenção, entre outros aspetos que se venham a afigurar 

relevantes, intervindo em função da análise efetuada através das operações de manutenção 

necessárias. 
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8. LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO 

As principais lacunas técnicas na execução deste estudo prendem-se essencialmente com a 

dificuldade encontrada ao nível da informação de base. A informação presente sobre a região de 

Arraiolos (especificamente, freguesia de Vimieiro) revela-se escassa para um exaustivo estudo base 

como este EIA. 

No que diz respeito a alguns parâmetros biofísicos, a inexistência da informação referida, aplicada à 

área em estudo, pode levar por vezes a alguma generalização da análise, facto este que é 

incontornável nesta tipologia de estudo. Nestes pontos, pode apontar-se por exemplo a não 

existência de dados referentes às questões hidrogeológicas (em que a quantidade de dados 

disponíveis é insuficiente para fazer uma caracterização muito pormenorizada, em termos de 

produtividade e parâmetros hidráulico), ou mesmo de uma inventariação, também local, das 

espécies faunísticas e florísticas mais ocorrentes. 

Procurou-se colmatar esta falta de informação com a comparação com situações semelhantes ou 

precavendo eventuais lacunas através da proposta de planos de monitorização e medidas de 

minimização, a incluir no processo de gestão ambiental da exploração, que visem identificar e 

corrigir, no terreno, situações anómalas. 

Assim, as lacunas de informação encontradas foram supridas e ultrapassadas com recurso à análise 

de informação técnica disponível, bem como através de conhecimentos adquiridos em projetos 

semelhantes (em tipologia e localização), não condicionando desta forma as conclusões 

apresentadas para os vários descritores. 

É importante acrescentar ainda que a inexistência de metodologias definidas para a avaliação de 

impactes, aplicadas ao sector da indústria extrativa, leva a que a mesma se baseie 

fundamentalmente no conhecimento do contexto inerente a este tipo de explorações, não sendo 

possível evitar alguma subjetividade na análise. Deste modo, as medidas propostas procuram 

abranger, o mais possível, as tipologias de impactes associados à extração de granito, segundo o 

projeto apresentado, e considerando a situação do ambiente na envolvência da pedreira.  
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9. CONCLUSÃO 

O proponente “Granital – Granitos de Portugal, S.A.” centra a sua atividade principal na extração e 

comercialização de granito com fins ornamentais. Em Vimieiro, concelho de Arraiolos, possui uma 

das suas pedreiras, denominada “Herdade da Bardeira” com uma área total de 19,36ha, a qual já se 

encontra intervencionada na sua maioria e que fornece as suas fábricas localizadas no concelho de 

Elvas. 

Tendo presente a necessidade de continuar a assegurar o fornecimento de matéria-prima aos seus 

clientes, numa altura em que é crucial o investimento e a expansão económica das empresas, e que 

se verifica um aumento das obras de construção civil por toda a Europa, o proponente pretende 

regularizar a pedreira “Herdade da Bardeira”, nos termos 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, com a 

obrigatoriedade de sujeitar o projeto a uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), de acordo com o 

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. 

A necessidade de regularizar a situação da pedreira, para continuidade da atividade extrativa na 

Bardeira,  surge, assim, como uma consequência natural da evolução e da estratégia de crescimento 

da GRANITAL, S.A, assumindo-se a “Herdade da Bardeira” como um dos grandes pilares da 

sustentabilidade da empresa.  

A elaboração do Plano de Pedreira (PP) e do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) decorreram de forma 

concomitante e interativa, tendo ambos os dados, resultados e recomendações sido sucessivamente 

integrados e conciliados, com a finalidade de constituir um instrumento de planeamento e de 

execução das atividades, bem como de identificação dos principais impactes ambientais positivos e 

negativos associados à exploração da pedreira “Herdade da Bardeira”.  

Com estes elementos, o proponente poderá efetuar uma adequada Gestão Ambiental do projeto, de 

forma a maximizar o equilíbrio entre a área de inserção da pedreira e o meio biofísico, cultural e 

social que o irá enquadrar.  

No que respeita aos diversos fatores biofísicos contemplados no presente EIA, os impactes 

ambientais previstos estão, de um modo geral, confinados à área de intervenção do Projeto e sua 

envolvente próxima. Com a execução do PP, e cumprindo as medidas de minimização preconizadas, 

os impactes ambientais remanescentes (impactes residuais) verão, em muitos dos fatores ambientais 

analisados, o seu significado e magnitude reduzidos.  
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A área onde se localiza a pedreira “Herdade da Bardeira” está ocupada fundamentalmente pela 

indústria extrativa, numa envolvente de matos e montados. Assim, os impactes previstos, e que 

terão maior significado sobre os recursos naturais, dizem respeito sobretudo à fase de exploração e 

correspondem às próprias ações de extração do granito, uma vez que estas operações implicam a 

emissão de poeiras e ruído, o que poderá afetar as comunidades florísticas e faunísticas existentes na 

envolvente.  

No entanto, de acordo com a avaliação da equipa técnica, não é previsível que o projeto da pedreira 

“Herdade da Bardeira” venha a induzir impactes ambientais negativos tão significativos que o 

possam inviabilizar. Os principais impactes negativos identificados sobre os sistemas biofísico, 

ecológico, socioeconómico e cultural/patrimonial terão, predominantemente, incidência local e 

carácter temporário, e só se farão sentir durante a fase de exploração.  

Da análise e cruzamento da informação relativa à situação atual da área de intervenção, bem como 

da sua previsível evolução na ausência de projeto, com as diretrizes e opções tomadas no PP, 

concluiu-se que os fatores ambientais relevantes neste EIA são a Geologia, o Meio Hídrico, os 

Sistemas biológicos e ecológicos, a Qualidade do Ar e a Socioeconomia.  

Os impactes positivos mais significativos decorrem da garantia da viabilidade económica do 

proponente, que irá garantir a permanência de cinco postos de trabalho na pedreira. Ainda que o 

volume de viagens para transporte de matérias-primas a partir da pedreira “Herdade da Bardeira” 

seja relativamente reduzido este é suficiente para implicar várias outras fontes de criação indireta de 

riqueza no concelho ou na região (revenda de combustíveis, oficinas de manutenção e reparação, 

entre outros). Simultaneamente fortalecerá a económica local, regional e nacional. 

Os impactes positivos associados à componente socioeconómica são significativos à escala local, pela 

criação de emprego direto e indireto, contribuindo eficazmente para a diversificação do tecido 

económico nacional.  

A correta implementação do PARP, durante as fases de exploração e desativação da atividade 

extrativa, permitirá a reconversão da área e a viabilização de um sistema, económica e 

ambientalmente sustentável, minimizando os impactes negativos gerados e reconvertendo-os, 

globalmente e a prazo, num impacte positivo significativo e permanente. 

Foram ainda estabelecidos procedimentos para o controlo da evolução das vertentes ambientais 

apuradas como mais sensíveis na avaliação de impactes efetuada neste estudo, estando 

consubstanciados no capítulo referente aos Planos de Monitorização.   
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