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1. Introdução 

O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), 

efetuado no âmbito do projeto para licenciamento da ampliação da pedreira n.º5282 

denominada “Monte D’El Rei MJ”, explorada pela empresa Ezequiel Francisco Alves, Lda., 

sita no Monte D’El Rei, freguesia de Bencatel, concelho de Vila Viçosa no distrito de Évora.  

O projeto de ampliação da pedreira “Monte D’El Rei MJ” resulta da deliberação da conferência 

decisória, na sequência do pedido de regularização ao abrigo do Regime Extraordinário de 

Regularização de Atividades Económicas (RERAE) nos termos do Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro. 

O projeto está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nos termos do Anexo II 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, por, conjuntamente com outras pedreiras existentes no raio 

de 1km, perfazer uma área ser superior de 15 ha. 

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). Trata-se de 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 diversa aos decisores sobre as implicações 

ambientais significativas de determinadas ações propostas, bem como sugerir modificações 

da ação, com vista à eliminação ou minimização, na fonte, dos impactes negativos inevitáveis 

e potenciação dos impactes positivos, antes de a decisão ser tomada. O procedimento de AIA 

compreende necessariamente o desenvolvimento de um EIA, elaborado pelo ou a mando do 

proponente, tal como definido na legislação em vigor.  

O EIA, incidente sobre o projeto a analisar, corresponde a uma das primeiras etapas da AIA 

e, com base na explicação do projeto e de todas as suas componentes, na caracterização da 

situação de referência e numa avaliação de impactes prováveis, positivos e negativos, 

permitirá antever e considerar a evolução previsível da situação do espaço onde o projeto se 

insere, em todas as suas características, propondo-se desde logo as medidas de gestão 

ambiental destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados.  

https://dre.tretas.org/dre/316633/
https://dre.pt/application/file/25344136
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Em termos processuais, o presente Relatório Síntese faz-se acompanhar de um Resumo Não 

Técnico (RNT) da informação compilada, que tem como objetivo a análise pelo público em 

geral, em sede de consulta pública. Faz-se ainda acompanhar pelo projeto, na sua íntegra. 

De modo concreto, o presente estudo é realizado para que se possa avaliar o projeto de 

ampliação da pedreira “Monte D’El Rei MJ”, a qual se trata de uma pedreira de mármores, 

para fins ornamentais, localizada no núcleo de exploração de D’El Rei - Vigária – Vila Viçosa. 

É assim um projeto de execução, com vista a licenciar a pedreira “Monte D’El Rei MJ”.  

Conforme referido, o presente procedimento de AIA vem na sequência da tramitação do 

pedido de regularização extraordinária ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de 

novembro, tendo sido emitida a decisão de deliberação final sobre o pedido com o parecer 

favorável à regularização da área da pedreira, condicionada às condições do ofício emitido 

pela entidade licenciadora com a referência 2025/DSMP/2022 de 27/05/2022. 

As condições para a viabilização da pedreira refletidas no referido ofício, obrigam ao início do 

processo de licenciamento da área total de pedreira intervencionada. O licenciamento da 

pedreira, está assim condicionado à ampliação, de uma área licenciada, atualmente, de 

26.500m2 para uma área de 60.600m2, considerando a totalidade dos terrenos pretendidos 

para ampliação.  

Pretende-se projetar a área de exploração tendo em vista critérios de máxima eficiência e 

valorização do recurso existente, cumprindo objetivos claros de sustentabilidade ambiental e 

de segurança para trabalhadores e terceiros. 

A área de estudo está integrada na “Zona dos Mármores”, região privilegiada para a 

exploração deste recurso natural endógeno, com elevada importância para a economia local 

e nacional. Este contexto industrial apresenta-se como o ideal para o desenvolvimento da 

atividade extrativa e constitui uma característica regional muito marcada. Contudo, é 

fundamental que o progresso desta indústria caminhe, cada vez mais, no sentido de uma 

maior sustentabilidade, onde a inclusão ou consolidação de boas práticas de gestão ambiental 

serão a garantia para que este objetivo seja atingido.  

O EIA, e a sua posterior aplicação, serão uma importante ferramenta que permitirá definir e 

adequar, à exploração específica desta pedreira, as melhores práticas, que envolvem não só 

a gestão corrente da exploração, mas também uma perspetiva a longo prazo, onde se 

considera desde logo o seu encerramento/desativação. 
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2. Identificação do projeto 

2.1. Proponente 

O proponente do presente EIA denomina-se Ezequiel Francisco Alves, Lda., com sede na 

Avenida Marquês de Pombal N.º 247 Falimas – Morelena, 2715-055 Pero Pinheiro. Os 

contactos de telefone e e-mail são respetivamente: 219 279 797 e efa.lda@mail.telepac.pt. O 

número de contribuinte é o 502267844.  

O proponente pretende proceder à regularização do licenciamento da pedreira “Monte D’El 

Rei MJ”, na freguesia de Bencatel, no concelho de Vila Viçosa, distrito de Évora.  

 

2.2. Entidade licenciadora 

Nos termos da alínea i), da alínea b), do n.º 2 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 

de outubro, de acordo com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 

de outubro, a entidade licenciadora do presente projeto é a Direção Geral de Energia e 

Geologia. 

 

2.3. Autoridade de AIA 

De acordo com a alínea b) do ponto 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 

179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, e alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a autoridade de AIA é a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo). 

 

2.4. Equipa técnica e período de elaboração do EIA 

Os trabalhos técnicos de suporte a este projeto foram elaborados por um consórcio formado 

pelas empresas: 

• Ridges and Mountains, Lda. (RM – Engenharia, Geologia e Ambiente), com sede na 

Rua André Gomes Pereira, Edifício Cerca de S. Paulo, Bloco G, r/c, Apartado 16, 

7160-999 Vila Viçosa. Os contactos de telefone e e-mail são, respetivamente: 963 256 

011 e geral@rmgeostones.pt. 

mailto:efa.lda@mail.telepac.pt
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• eGiamb – Consultoria Geoambiental, Lda., com sede na Praça Qt. S. Francisco dos 

Matos, 4E, 2825-189 Caparica. Os contactos de telefone e e-mail são, respetivamente: 

214 007 273 e geral@egiamb.pt. 

 

O presente EIA teve a colaboração de uma equipa pluridisciplinar, constituída pelos seguintes 

elementos: 

 

Tabela 2.4.1 – Equipa técnica do processo de AIA. 

Técnico Formação Especialidade 

João Gabriel Saúde 

RM 

Licenciatura em Engenharia 
Geológica 

Pós-Graduação em Técnico 
Superior de Higiene e 

Segurança no Trabalho 

Pós-Graduação em Gestão 

Coordenação técnica 

Apoio ao projeto 

Plano de Pedreira 

PARP 

Identificação e objetivos do projeto 

Ordenamento do Território 

Resumo Não Técnico  

Mónica Mendes 

RM 

Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente 

Mestrado Integrado em 
Ordenamento do Território e 

Impactes Ambientais 

Pós-graduação em Técnico 
Superior de Saúde e Segurança 

no Trabalho 

PARP 

Clima e Meteorologia 

Solos e usos do solo 

Sistemas biológicos e ecológicos 

Paisagem  

Ordenamento do Território 

Qualidade do Ar 

Ambiente acústico 

Monitorização 

Avaliação de Impactes 

Resumo Não Técnico 

Natália Saúde 

RM 
Técnica de Ambiente 

Apoio ao processo de AIA 

Objetivos do projeto 

Resumo Não Técnico 

Carlos Costa 

eGiamb 

Licenciatura em Geologia 

Doutoramento em Geotecnia 

Revisão 

Coordenação técnica 

Daniel Vendas 

eGiamb 

Licenciatura em Engenharia 
Geológica 

Pós-Graduação em Ciência e 
SIG 

Revisão 

Peças desenhadas 
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Técnico Formação Especialidade 

Daniela Nascimento 

eGiamb 

Licenciatura em Geologia 
Aplicada e do Ambiente 

Mestrado em Geologia do 
Ambiente, Riscos Geológicos e 

Ordenamento do Território 

Geologia, Geomorfologia e 
Recursos Geológicos 

Recursos Hídricos Superficiais 

Peças desenhadas 

Ana Caramelo 

eGiamb 

Licenciatura em Ciências do 
Ambiente 

Mestrado em Engenharia do 
Ambiente 

Socioeconomia  

Gestão de Resíduos 

Antónia Figueiredo 

TTerra 

Licenciatura em Engenharia dos 
Recursos Hídricos 

Pós-graduação em Hidráulica e 
Recursos Hídricos 

Hidrogeologia e recursos hídricos 
subterrâneos 

Maria João Figueiredo 

TTerra 

Licenciatura em Engenharia dos 
Recursos Hídricos 

Pós-graduação em Hidráulica e 
Recursos Hídricos 

Hidrogeologia e recursos hídricos 
subterrâneos 

Paulo Pinho 

 Monitar 

 

Licenciatura em Engenharia do 
Ambiente 

Mestrado em Poluição 
Atmosférica 

Doutoramento em Ciências 
Aplicadas ao Ambiente 

Avaliação de Qualidade do Ar 
Ambiente e Ruido Ambiente 

Fernando Henriques 
ZEPHYROS 

Licenciatura em História Arqueologia e Património Cultural 

 

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

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

junho de 2022 e outubro de 2022, pelo que todos os levantamentos bibliográficos e recolha 

de informação complementar foram realizados neste período.  

 

 

2.5. Enquadramento legal 

O projeto de ampliação da pedreira “Monte D’El Rei MJ” resulta da deliberação da Conferência 

Decisória, na sequência do pedido de regularização ao abrigo de Decreto-Lei n.º 165/2014, 

de 5 de novembro. A deliberação da comissão decisória foi unânime, tendo sido o parecer 

favorável à regularização da pedreira, condicionada à ampliação da área licenciada, sujeita a 

procedimento de AIA e à apresentação de pedido de licenciamento da aplicação. 
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O regime jurídico de AIA enquadra-se nos tempos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 

179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, e alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.  

A referida legislação estabelece o regime jurídico de AIA dos projetos públicos e privados 

suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de dezembro 

de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no 

ambiente (com as alterações introduzidas pela Diretiva n.º 2014/52/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014).  

O regime jurídico da AIA é regulamentado por um conjunto de portarias:  

• Portaria n.º 172/2014, de 5 de setembro, que define a composição e o funcionamento 

do Conselho Consultivo de Avaliação de Impacte Ambiental (CCAIA); 

• Portaria n.º 326/2015, de 2 de outubro, alterada pela Portaria n.º 30/2017, de 17 de 

janeiro, que aprova os requisitos e condições de exercício da atividade de verificador 

de pós–avaliação de projetos sujeitos a AIA; 

• Portaria n.º 368/2015, de 19 de outubro, que define as taxas a cobrar no âmbito do 

regime jurídico de AIA; 

• Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que estabelece os requisitos técnicos formais 

a que devem obedecer os procedimentos de: apreciação prévia e decisão de sujeição 

a AIA; dispensa do procedimento de AIA; proposta de definição de âmbito; modelo de 

declaração de impacte ambiental; pós-avaliação. 

 

O enquadramento no regime de AIA resulta do facto do projeto de ampliação da pedreira 

“Monte D’El Rei MJ” ultrapassar os 15 ha em conjunto com outras unidades presentes num 

raio de 1 km, de acordo com a alínea b) do n.º 3 do artigo1º e alínea a) do número 2 do Anexo 

II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Por sua vez o projeto em análise, sobre o qual incide o EIA, nomeadamente o Plano de 

Pedreira, referente à ampliação da pedreira, foi efetuado nos termos do Anexo IV 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. 
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2.6. Antecedentes do EIA e do projeto 

Os antecedentes ao projeto de ampliação da pedreira, no que se refere aos processos de 

licenciamentos e exploração, encontram-se refletidos na seguinte transcrição parcial, 

recolhida do anterior plano de pedreira (Soluções de Engenharia, Lda., 2020), datado de junho 

de 2020, apresentado pela empresa exploradora à entidade licenciadora, o qual refere: 

“ (…) 

A pedreira N.º 5282 denominada “Monte D’El Rei MJ” possui licença de exploração inicial 

datada de 04/10/1990 e Plano de Recuperação Paisagística (PRP) aprovado em 30/03/1992 

em nome do anterior explorador para uma área de 20.750 m2.  

A transmissão de licença foi realizada a favor de Ezequiel Francisco Alves em 14/12/1992 que 

assume o cumprimento dos projetos aprovados.  

Em 07/05/1996 foi concedida a aprovação da ampliação para 26.500 m2. 

Posteriormente, na sequência da publicação e entrada em vigor do DL 270/01 de 6/10 a 

empresa requereu a adequação ao mesmo nos termos do seu art.º 63º a qual foi aprovada 

em 07/09/2004. Foi deste modo também prestada a devida caução. 

A pedreira encontra-se assim em laboração há três décadas, tendo continuado a evoluir de 

acordo com as intenções do proponente, em resposta à procura do mercado da pedra natural. 

Em 2012 a empresa promoveu o enquadramento da exploração em subterrâneo, tendo para 

tal submetido Plano de Pedreira revisto e condizente com as intenções de exploração futura 

da pedreira. A versão final deste documento, e após solicitação da entidade licenciadora, de 

elementos adicionais, foi entregue em outubro 2014. 

O processo de licenciamento iniciado em 2012 não foi, até à presente data, terminado.  

Para que fosse possível partir de uma base onde constasse um título de exploração em 

consideração com os trabalhos subterrâneos foi, em julho de 2017, submetido um 

procedimento RERAE, ao abrigo do DL 165/2014 de 5 de Novembro, que enquadrava as 

situações das pedreiras que teriam ainda processos de licenciamento em curso.  

Com as determinações emergentes do processo de RERAE e, de forma articulada com as 

intenções do explorador, para o futuro da pedreira, seria então atualizado o Plano de Pedreira, 

a uma data mais recente.  

No decurso do procedimento de regularização, os trabalhos quer em profundidade quer em 

subterrâneo continuaram, não só seguindo o que estava previsto no PP de 2014, mas também 

evoluindo de acordo com a planificação da exploração para o futuro.  
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(…) 

Paralelamente à evolução verificada nos trabalhos executados na área de exploração, a 

empresa tem vindo a reforçar a área de instalações sociais e auxiliares à atividade da pedreira 

com a introdução de pontos de observação para o interior da pedreira e criação de novas 

valências na unidade extrativa, como é o caso de uma sala de formação e área de convívio, 

sanitários separados por género e espaços destinados à atividade extrativa e ao seu bom 

funcionamento.  

Existe uma zona de apoio à pedreira composta por várias construções que albergam o 

escritório, refeitório, sanitários, balneários, casa de prestação de primeiros socorros, 

armazém, ferramentaria, casa de preparação de fio diamantado, casa do compressor, 

depósito de gasóleo, telheiros, zona de estacionamento e parque de máquinas e outras 

instalações de apoio utilizadas para o bom funcionamento da pedreira. 

Estas instalações encontram-se em processo de legalização, pelo que a empresa se encontra 

totalmente empenhada no licenciamento e cumprimento do estabelecido legalmente em vigor.  

(…) 

Desde o início da atividade extrativa que a Ezequiel Francisco Alves, Lda. promoveu a 

articulação dos trabalhos de desmonte na pedreira “Monte D’El Rei MJ”, com a empresa 

Marmorose, exploradora da pedreira confinante, cujas cortas foram sempre partilhadas por 

acordo mútuo de supressão de zonas de defesa, resultando uma área de corta comum. 

Quando a empresa Marmorose denunciou o contrato de exploração da pedreira que 

explorava, entregou-a ao proprietário com quem a empresa Ezequiel Francisco Alves, 

acordou, promover a recuperação da mesma tendo em vista a sua utilização para a criação 

de rede de acessos segura que permitisse o acesso ao fundo da corta em condições de 

segurança. A empresa EFA não explorou nem teve qualquer intenção de exploração da 

pedreira contigua, cuja atividade cessou, pelo esgotamento do recurso com interesse 

ornamental.” 

 

Como referido anteriormente, o culminar do processo RERAE, para regularização da 

atividade, resultou na obrigatoriedade de licenciamento da ampliação da pedreira, conforme 

deliberação da Comissão Decisória, a qual emitiu o parecer, unânime, favorável à 

regularização da pedreira, condicionada à ampliação da área licenciada, de forma a integrar 

toda a área intervencionada. Consequentemente, a regularização implicou o procedimento de 

AIA e apresentação de pedido de licenciamento da aplicação. 
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A área de estudo nunca foi alvo de qualquer processo de AIA, anteriormente, não tendo havido 

também lugar a proposta de definição de âmbito. Por este motivo, a este nível, não existe 

qualquer antecedente a reportar.  

A pedreira em estudo foi também incluída no Plano de Intervenção em Pedreiras em Situação 

Crítica (PIPSC), determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2019, de 5 de 

março, o que resultou na execução de um estudo geotécnico realizado pelo Departamento de 

geociências da Universidade de Évora (DGUE), onde foram identificados pontos críticos e 

propostas medidas de mitigação a executar. 

Neste âmbito foram ainda desenvolvidos os seguintes trabalhos: 

• Campanha de sondagens de modo a avaliar o maciço rochoso;  

• Estudo e Projeto detalhado dos trabalhos em subterrâneo (situação atual e projeção);  

• Projeto e execução de muro de suporte no talude NW;  

• Projeto e execução de obras de contenção e estabilização do talude NE.  

 

As medidas propostas no PIPSC encontram-se praticamente todas implementadas, de acordo 

com os relatórios de acompanhamento que foram sendo entregues à entidade licenciadora. 

Por último, no que se refere aos antecedentes do projeto, é importante fazer referência ao 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), instrumento que abrange 

a área de estudo e que considerou, durante a sua preparação, uma Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE). Esta avaliação pesou nas opções estratégicas de base territorial, que 

“foram assim analisadas justificadas e selecionadas tendo por base fatores de ordem 

ambiental, social e económica” e que assume que a “condução simultânea e interativa dos 

processos foi uma das formas adotadas para assegurar a integração das considerações 

ambientais no processo de planeamento”.  

A transcrição destes pressupostos do PROTA é feita no sentido de ressalvar que a área onde 

se insere o projeto, nomeadamente a “Zona dos Mármores”, foi considerada um eixo 

estratégico para a exploração de rochas ornamentais, e foi alvo de uma abordagem do ponto 

de vista ambiental, que condicionou de certo modo o planeamento deste espaço.  
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2.7. Metodologia do projeto 

O presente EIA foi realizado nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, 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, tendo em atenção as 

especificidades do projeto e as características da área de implantação do mesmo. 

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

descritores considerados, dando 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 “Monte D’El Rei MJ”, 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 e do local, antes da 

implementação do projeto em apreço. 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 de aproximadamente 2km; 

▪ A Projeção da evolução futura: com o licenciamento e a continuidade da exploração na 

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 potencialmente geradoras de impactes importantes, durante o projeto de 

execução, e nas informações sobre o ambiente da área que é 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 identificados como negativos e positivos, induzidos pelo projeto no meio 

envolvente; 

▪ 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 serão causadas pelo projeto de exploração da pedreira 

“Monte D’El Rei MJ”. Simultaneamente, pretendem minimizar os impactes negativos e 

traçar novas medidas de atuação para uma correta gestão ambiental da pedreira. 



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 24 

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, na Figura 2.7.1, apresenta-se um esquema geral sobre a metodologia adotada 

na elaboração deste EIA. 

Figura 2.7.1. Metodologia adotada para a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental. 
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Resumo 
Não Técnico 

Relatório 
Síntese 

Introdução e descrição do projeto 

Caracterização da situação de 
referência 

Avaliação de Impactes 

Proposta de Medidas Mitigadoras 

Proposta de Monitorização 

Lacunas e Conclusões 

Plano de 
Pedreira 

 

PL 
 

PARP 
Anexos 



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 25 

2.8. Ficha técnica do projeto 

 

Tabela 2.8.1. Ficha técnica do projeto 

Identificação do Projeto 

- Ampliação de pedreira 

Designação da pedreira: Monte D’El Rei MJ 

Nº de Licenciamento 5282 

Área Licenciada (A) 26.500m2 

Área de Ampliação (B) 34.100m2 

Área total a Licenciar (A+B) 60.600m2 

Substância extraída: Mármore para fins ornamentais 

Localização: Vila Viçosa 

Explorador: Ezequiel Francisco Alves, Lda., Lda. 

Proprietário do Terreno: - José Basílio Castelbranco Pinto 
Basto  

- Ezequiel Francisco Alves, Lda. 

Entidade Licenciadora: DGEG Alentejo 

Classificação 

Classe (de acordo com o Artigo 
10º A do Decreto-Lei nº 

340/2007, de 12 de outubro) 

a) Área a licenciar 60.600m2 

b) Profundidade de escavações 
(Atual/max. Prevista): 

160m/190m 

c) Produção/Volume Total  6.000m3 

d) Número de Trabalhadores 
previstos: 

10 

Classe 2 

Enquadramento 

Localização em Área Sensível Não 

Declaração de Impacte Ambiental Não 

Enquadramento com as figuras de 
ordenamento 

PIER – UNOR 3 – “Polígono para a 
cava” 

Situação Atual 

Volume já explorado 1ºtrienio: 18000m3 

Área intervencionada – escavação 34.570m2 

Área intervencionada – outros 
anexos, caminhos, etc. 26.030m2 

Área não intervencionada: 0m² 

Área Recuperada: 0m² 
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3. Objetivos do projeto 

3.1. Objetivos e necessidade do projeto 

O proponente centra a sua atividade na exploração e comercialização de mármore, para 

abastecer a indústria transformadora de mármore e indiretamente a indústria de construção 

civil e obras públicas, a nível nacional e internacional. Nesse sentido, o projeto de ampliação 

da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” é, antes de mais, justificado pela própria atividade do 

proponente e pela necessidade da crescente procura do mercado deste tipo de matéria-prima. 

Por outro lado, no caso do presente projeto tem especial importância, o cumprimento da 

deliberação da Comissão Decisória, no âmbito do processo RERAE (Regime Extraordinário 

de Regularização de Atividades Económicas), ao qual o proponente aderiu, e que obteve 

parecer favorável à regularização da área da pedreira, condicionada ao início do processo de 

licenciamento da área total intervencionada na pedreira. Este processo, sendo condicionado 

ao licenciamento da ampliação da área de pedreira referente ao RERAE, está sujeito ao 

procedimento de AIA e à apresentação do processo de Licenciamento da Ampliação. 

O Plano de Lavra, apresentado em conjunto com os restantes documentos da AIA, reflete a 

ampliação da pedreira de forma a cumprir as determinações da Comissão Decisória, sendo o 

mesmo parte integrante do procedimento de AIA e alvo de análise do EIA a apresentar no 

âmbito do processo de licenciamento da ampliação pretendida. 

Deste modo, com este projeto pretende-se atingir os seguintes objetivos: 

• Proceder ao licenciamento da ampliação da pedreira nos termos da legislação vigente; 

• Potenciar o tempo de vida útil da pedreira “Monte D’El Rei MJ”, permitindo a 

dinamização do proponente, bem como potencializar a socioeconomia local; 

• Compatibilizar todo o processo da pedreira com a legislação e 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; 

• Propor medidas de minimização, que deverão ser executadas pela empresa 

proponente no sentido de uma eficiente gestão ambiental. 
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Estando o concelho de Vila Viçosa a sofrer um acentuado processo de despovoamento, e 

tendo o desemprego tendência para aumentar, o licenciamento da ampliação da pedreira 

“Monte D’El Rei MJ, contribuindo para o aumento da sua vida útil, irá contribuir, na medida da 

sua escala, para uma melhoria na economia local e para uma taxa de emprego no concelho 

de Vila Viçosa com valores aceitáveis – através da manutenção dos dez postos de trabalho 

diretos, além de que, em função da evolução do mercado, poderá possibilitar a mais postos 

de trabalho diretos, mas também indiretos relacionados com prestadores de bens e serviços 

associados à atividade extrativa.  

Por outro lado, toda a dinâmica industrial que uma estrutura deste tipo acarreta, será sempre 

um importante foco de desenvolvimento local e regional, considerando tanto mais que o 

proponente se compromete, perante os decisores e todos os interessados, em cumprir as 

medidas minimizadoras preconizadas no presente estudo. 

 

 

3.2. Importância do projeto no mercado global 

Em termos gerais, a exploração de mármore em Portugal destina-se fundamentalmente ao 

sector da construção civil, atividade essa que, por sua vez, tem um impacte muito significativo 

noutros ramos económicos. 

A vocação exportadora da generalidade das unidades da unidade extrativas da região, seja 

em mármore em bruto, semi-transformado ou transformado na indústria a montante, constitui 

também um fator que amplia a importância económica deste tipo de projetos, fornecedores 

de matéria-prima para o setor da pedra natural.  

É neste enquadramento que se afirma o projeto de ampliação da pedreira “Monte D’El Rei 

MJ”. Conforme referido a pedreira em apreço labora há cerca de 30 anos e neste período 

assumiu um papel preponderante de reconhecimento do mármore de Vila Viçosa, sob a marca 

EFA. 

A importância da pedreira “Monte D’El Rei MJ”, não só se tornou uma referência, com 

reconhecimento a nível nacional e internacional, como pela sua qualidade e dimensão tem 

sido a fonte de abastecimento de pequenas unidades transformadoras da região, com os 

blocos de menor dimensão, mas de qualidade comercial superior, contribuindo direta e 

indiretamente para o crescimento económico do mercado. 
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No que se refere a indicadores económicos do setor, de acordo com dados estatísticos 

publicados pela DGEG relativos a 2021, sendo a ultima atualização já no corrente ano de 

2022, verifica-se que a indústria extrativa de rochas ornamentais, nomeadamente no que 

respeita à produção de mármores e calcários, apresenta uma tendência sempre crescente na 

última década, seja na produção expressa em toneladas seja no valor da produção em euro 

(não obstante alguns anos intermédios que revelam algum abrandamento ou decréscimo). 

Já no que diz respeito ao número de unidades em atividade de extração de mármores e 

calcários, verifica-se uma tendência de estagnação e de inclusivamente algum decréscimo, 

sendo esta tendência também acompanhada no que diz respeito ao pessoal ao serviço. 

De acordo com dados obtidos na publicação estatística anual dos recursos minerais 

(ASSIMAGRA, 2021), a região Alentejo ocupa atualmente a quarta posição no que diz respeito 

ao número de empresas do setor das rochas ornamentais. No entanto, as exportações 

nacionais de mármore, em particular, têm vindo recuperar, ocupando a sétima posição ao 

nível mundial, no caso de comercialização em bruto, e a sexta posição no caso de 

comercialização em produtos semitransformado. 

No que respeita ao peso do setor das rochas ornamentais na economia nacional, os dados 

do INE apontam que o montante global de exportações desde 2017 até 2020 represente cerca 

de 0,71% das exportações, tendo em 2020 sofrido um decréscimo atribuído à situação 

pandémica. 

Apesar de não se poder afirmar com base em dados estatísticos, na Zona dos Mármores tem-

se verificado nos últimos anos um decréscimo no número de pedreiras ativas – situação 

semelhante a jusante, no que se refere ao número de fábricas em laboração.  

Considerando os dados estatísticos acima referidos, que apontam para a procura de 

mármore, e a existência de reservas conhecidas, considera-se que o projeto em apreço se 

revela de elevada importância para a necessidade premente de revitalização do setor na 

região, aspeto que é potenciado pela importância que a marca EFA capitalizou para os 

mármores da região, baseada na exploração da pedreira “Monte D’El Rei MJ”. 

Além do mais, a área da pedreira “Monte D’El Rei MJ” integra-se numa zona com aptidão para 

a exploração mineral e a inclusão na classe “Áreas de exploração” do PDM de Vila Viçosa, o 

que demonstra a importância do recurso mineral e da necessidade do seu aproveitamento.  

 

 



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 29 

3.3. Importância do projeto para a socioeconomia local  

Nos últimos anos, a região do Alentejo interior tem sofrido um declínio demográfico e 

socioeconómico, que tem contribuído para os baixos índices de desenvolvimento registados. 

Esta situação deve-se fundamentalmente à falta de incentivo e à migração dos jovens para 

as zonas do litoral e para as grandes cidades. O fraco desenvolvimento social e económico é 

ilustrado por quase todos os indicadores estatísticos, os quais revelam que a região se debate 

com um conjunto de problemas estruturais que condicionam fortemente o seu progresso.  

De todos estes problemas importa salientar a difícil conjuntura económica atual, 

particularizando para a situação relacionada com o mármore Português (que se deve à 

retração da construção civil na Europa e no Mundo). Este cenário económico acarreta um 

decrescimento demográfico acelerado associado a um rápido envelhecimento da população, 

mão-de-obra pouco qualificada, uma insuficiente capacidade de iniciativa e 

empreendedorismo, e assimetrias territoriais no acesso a bens e serviços. 

Ainda, a desertificação humana, o despovoamento dos pequenos aglomerados rurais e a lenta 

concentração da população nas sedes dos concelhos, são situações muito frequentes no 

Alentejo, e traduzem uma significativa transformação das formas de ocupação e estruturação 

do território nesta região, o que tenderá a agravar alguns dos principais problemas com que 

se debate. 

Constituído este cenário para a região do Alentejo, e podendo extrapolá-lo para o concelho 

de Vila Viçosa (de acordo com uma pré-análise efetuada à socioeconomia local, e que será 

aprofundada em capítulo próprio neste EIA), em termos socioeconómicos, existem claros 

benefícios em que a ampliação e portanto a continuidade da pedreira “Monte D’El Rei MJ”, 

seja licenciada, no sentido de permitir a continuidade da extração de mármore, vantagens 

essa, não só para a comunidade local, mas também com repercussões a nível regional e 

nacional. 

Este projeto é importante para o concelho de Vila Viçosa, na medida em que potencia a 

socioeconomia local, e o inerente número de postos de trabalho associado. Simultaneamente 

é importante considerar os efeitos multiplicadores desta atividade que se repercutem na 

sustentação da economia do concelho. 

Assim, com o licenciamento e continuidade desta pedreira serão garantidos pelo menos dez 

postos de trabalho diretos a tempo inteiro – dado o cenário atual da região, com elevadas 

taxas de desemprego, a manutenção destes postos de trabalho traz um impacte positivo muito 

significativo (devendo-se salientar que a indústria extrativa, foi responsável por 20,7% dos 
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empregos por conta de outrem no concelho em 2020). Caso o mercado proporcione, a 

empresa necessitará de evoluir para dar mais resposta às necessidades, pelo que poderá ser 

equacionada a hipótese de criar ainda mais oportunidades de emprego para os trabalhadores 

locais, o que poderá potenciar a possível fixação de residência dos habitantes no concelho de 

Vila Viçosa. 

A pedreira “Monte D’El Rei MJ”, dada a sua importância, tem tido sido fundamental como 

fornecedor de matéria-prima de várias pequenas unidades transformadoras locais, 

nomeadamente com o fornecimento de blocos sem características para exportação, 

assumindo inclusivamente em alguns casos um papel preponderante. A sua inatividade criou 

roturas na cadeia de abastecimento local, que nalguns casos pôs em causa a sobrevivência 

de pequenas unidades industriais, tendo este fator contribuído negativamente para o 

desenvolvimento socio económico local. Este aspeto constitui, assim, um facto que representa 

a importância da unidade em estudo para a economia local. 

Por último, é importante salientar igualmente que a área de incidência indireta do presente 

projeto é predominantemente industrial e com elevado grau de intervenção, não sendo de 

perspetivar alterações de fundo às atividades existentes. 

Refere-se ainda que o licenciamento da ampliação da pedreira permite a continuidade da sua 

atividade e traz benefícios no que respeita à diversificação e fortalecimento da base 

económica local, nomeadamente junto de diversas atividades noutros sectores como 

comércio, serviços, restauração e hotelaria, devido ao número de empresas e empregados 

que movimenta não só a atividade extrativa, como também a indústria da construção, onde o 

produto final é usualmente utilizado. 
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3.4. Alternativas ao projeto 

3.4.1. Alternativas de localização 

A localização de uma indústria extrativa de rochas ornamentais está condicionada 

principalmente pela existência reservas conhecidas e da possibilidade de extrair blocos com 

dimensões, fator este dependente da fraturação do maciço. Deste ponto de vista, a 

localização é fixa e imóvel, independente da vontade humana. 

Por sua vez, a qualidade da matéria-prima, em termos cromáticos e de padrão, depende da 

aceitação da qualidade do ponto de vista do mercado, fator que pode variar ao longo dos 

anos, mas que é imutável relativamente ao local da exploração. 

Nesta tipologia de projetos é a localização das reservas que define a implantação das 

unidades de extração para a viabilidade económica do mesmo, ao contrário de outros projetos 

industriais cuja implantação poderá depender de outros fatores, como acessibilidades ou 

disponibilidade de mão-de-obra. 

As formações geológicas que representam os recursos ou reservas minerais não são móveis, 

estando as empresas exploradoras condicionadas à existência/presença do recurso geológico 

naquele determinado local e não permitindo o estudo de alternativas ao local de extração.  

Logo, não é exequível o estudo de alternativas de localização ao projeto , pelo que não será 

possível eliminar os fatores de degradação biofísica na fonte, apenas minimizar os conflitos 

originados por esta atividade ao longo da vida útil. 

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. Às restrições de ordem natural 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, nomeadamente para exploração de mármores, conforme indicado no PDM 

de Vila Viçosa, bem como no PROTA, conforme é desenvolvido no Relatório Síntese do EIA. 

O facto de a empresa proponente ter outra pedreira licenciada, vizinha à área em estudo (do 

outro lado da ex-EN254), torna estratégica a localização da pedreira “Monte D’El Rei MJ” do 

ponto de vista de otimização de recursos. 
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A criação de riqueza e expansão do mercado constituem também razões que justificam a 

opção da ampliação da pedreira, permitindo o aproveitamento das reservas existentes e o 

prolongamento da vida útil do projeto. 

Interessa ainda ressalvar que, numa primeira análise, os impactes ambientais eventuais 

resultantes desta atividade, não apontam para a inviabilidade da localização da pedreira no 

local em análise, pois toda a envolvente já possui características industriais fortemente 

vincadas, nomeadamente com atividades similares ao presente projeto. 

Não serão apresentadas outras alternativas de localização neste EIA, uma vez que a 

ampliação da pedreira e a própria unidade existente estão enquadradas numa zona extrativa 

e irão viabilizar a continuidade da exploração. 

É fundamental para o sucesso deste projeto que o proponente adote as medidas de proteção 

e qualidade ambiental que venham a ser consideradas necessárias. Desta forma, será 

possível harmonizar a atividade extrativa com a proteção da qualidade de vida das 

populações, do património natural e cultural em toda a envolvente.  

 

3.4.2. Alternativas de processos tecnológicos 

Ao nível dos processos tecnológicos, o projeto previsto no Plano de Pedreira da Pedreira 

“Monte D’El Rei MJ”, já considera as melhores práticas e métodos existentes para o setor de 

extração de pedra natural, em termos de exploração e produção.  

O corte do mármore será efetuado com recurso a máquinas que utilizam ferramentas 

diamantadas, de última geração, o que implica uma maior eficiência em termos de tempos, 

consumos e emissões, e desta forma a sustentabilidade da atividade.  

As máquinas funcionam por via húmida o que permite, à partida, uma redução significativa 

dos impactes na fonte.  

A maquinaria móvel e fixa será também a mais adequada para a dimensão da pedreira e para 

o processo produtivo, não existindo no mercado outras alternativas viáveis a considerar, uma 

vez que a empresa já possui tecnologias de extração avançadas. Novos investimentos em 

máquinas, que venham a surgir devem, evidentemente, ter em conta as melhores tecnologias 

no mercado no momento da sua efetivação. 

As medidas a cumprir em termos de extração contemplam assim os equipamentos e técnicas 

existentes, que são necessários e suficientes a uma pedreira com a tipologia e as dimensões 

da pedreira “Monte D’El Rei MJ” ao qual se refere este projeto. 
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3.4.3. Alternativas de cariz ambiental  

As alternativas/opções de cariz ambiental de uma pedreira estão usualmente associadas às 

sugestões avançadas no Plano de Pedreira e no caso concreto, no Estudo de Impacte 

Ambiental. 

No caso concreto, a área de estudo está inserida num núcleo extrativo com elevado cariz 

industrial, sem conflitos significativos no que se refere aos Instrumentos de Gestão do 

Território. O Plano de Pedreira elaborado propõe desde logo medidas de recuperação 

passiveis de execução ao longo da sua vida útil.  

De acordo com o Plano de Pedreira, não foi definida qualquer área de escombreira para 

deposição dos restos de rocha sem valor ornamental, uma vez que estes materiais, ou serão 

usados no interior da própria cavidade em ações pontuais de enchimento, ou serão 

encaminhados para a produção de enrocamento destinado à construção civil. 

Assim, será possível valorizar os restos de rocha resultantes da exploração da pedreira e 

eliminar a existência de escombreiras na área licenciada da pedreira, contribuindo para a 

Economia Circular ao nível do setor de extração. 

É fundamental, ainda, referir que durante a exploração, deverão ser executadas as medidas 

de minimização propostas e a monitorização de alguns aspetos que permitam o melhor 

enquadramento com questões como a correta gestão de resíduos, de emissões, e 

enquadramento paisagístico, com vista a minimizar os eventuais impactes ambientais da 

Pedreira “Monte D’El Rei MJ”. 

 

3.4.4. Alternativas aos pressupostos do projeto 

No presente capítulo pretende-se abordar alternativas a alguns pressupostos sobre os quais 

o projeto foi elaborado, nomeadamente o Plano de Pedreira. Neste âmbito foram identificadas 

duas alternativas com algum impacto no projeto desenhado. 

A primeira alternativa a estudar, está relacionada com enquadramento ao nível do 

ordenamento territorial, concretamente com a existência do caminho público n.º1043-1, que 

limita a bordadura da escavação junto ao limite SE, caminho este que consta da planta de 

condicionantes do PIER da Vigária, não constando, no entanto, na planta de implantação do 

PIER, como sendo uma via estruturante. 

No projeto apresentado, a ampliação da área, veio permitir o afastamento do caminho da 

bordadura da corta, facto que veio aumentar a qualidade do projeto, no que respeita à 
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manutenção da funcionalidade do caminho e da compatibilização, nomeadamente com o 

aumento das condições de segurança e da possibilidade de alternativas futuras ao 

desenvolvimento da pedreira (as quais não são âmbito do presente estudo nem projeto). 

A alteração prevista para o caminho vem permitir, pelo menos numa parte substancial do 

traçado considerando, o cumprimento de zonas de defesa previstas no Decreto-Lei n.º 

270/2011, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 6 de 

outubro. 

Refere-se que a alteração ao traçado do caminho, conforme é descrita no Plano de Lavra, foi 

autorizada em reunião de Câmara de 02/11/2022, juntando-se em anexo ao presente EIA e 

também ao Plano de Lavra a respetiva comunicação de autorização da Câmara Municipal de 

Vila Viçosa (Anexo 1 do Volume II).  

A alternativa a considerar é a manutenção do caminho conforme se encontra na atualidade. 

Neste caso, a pedreira manter-se-á viável, ao abrigo das obras de estabilidade que foram 

realizadas, por uma empresa especialista contratada, obra essa resultante de trabalhos 

previstos no projeto de execução efetuado pela Universidade de Évora, na sequência do 

PIPSC. 

Estes trabalhos foram validados pela DGEG, permitindo a redução da zona de defesa ao 

caminho público, com as condições de seguranças salvaguardadas. 

Esta alternativa, não sendo a mais favorável, é viável ao abrigo dos trabalhos de contenção 

realizados, com o devido aval da entidade licenciadora. 

Por último, ainda neste âmbito, coloca-se a alternativa futura da eliminação total do caminho 

público, considerando que todos os usufrutuários do caminho têm acesso às suas 

propriedades por vias alternativas. Alternativas essas que estão a ser usadas atualmente. 

A segunda alternativa a considerar, em termos de pressupostos do projeto, relaciona-se com 

a possibilidade de vir a ser dada continuidade aos trabalhos de exploração em subterrâneo, 

conforme projeto efetuado pelo Laboratório do Instituto Superior Técnico, mas cuja 

continuidade não está prevista no projeto apresentado. 

O proponente abandonou o plano de continuidade de exploração subterrânea pois, o desenho 

inicialmente previsto ficou obsoleto com o avanço da exploração, devido à impossibilidade da 

sua execução em tempo útil. 

No entanto, outros avanços em galeria subterrânea poderão vir a tornar-se viáveis, do ponto 

de vista do aproveitamento das reservas existentes e do prolongamento da vida útil do projeto. 
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Caso esta alternativa ao desenho do projeto venha a ser viável, considera-se que a mesma 

não acarretará impactes ambientais significativos, para além dos já existentes e estudados no 

presente EIA, até porque o mesmo tem em conta as galerias subterrâneas já existentes e que 

serão mantidas. 
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3.5. 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 a continuidade da exploração da pedreira “Monte D’El Rei MJ. 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 na área de estudo, dado o elevado grau de intervenção em 

toda a envolvente, por parte da atividade extrativa, quer no núcleo da Vigária, quer na Lagoa. 

Consequentemente, não se perspetiva uma alteração muito significativa à situação de 

referência atual.  

A inviabilização deste projeto, para regularização das áreas da Pedreira “Monte ‘El Rei MJ” 

impossibilitará a beneficiação de reservas conhecidas de mármore, com excelentes 

potencialidades económicas, que de facto existem no local e poderão continuar a ser 

extraídas pela empresa proponente. Além de que, o projeto permitirá ao proponente 

acrescentar mais valias ao seu negócio (que incide não só na exploração e comercialização 

de mármores, mas também na divulgação turística e pedagógica do setor) e, 

transversalmente, permitirá a expansão do grupo empresarial ao qual pertence.  

É igualmente importante referir, em relação à socioeconomia, que o sector da Pedra Natural, 

e em concreto, das Rochas Ornamentais (extração e transformação), é um setor com grande 

representação na empregabilidade no concelho de Vila Viçosa, reforçando ainda mais a 

importância desta atividade.  

Assim, a socioeconomia local, para além de vir a ser fracamente potenciada no futuro, poderá 

sofrer impactes significativos, uma vez que as influências negativas a jusante da extração – 

diretas ao nível da unidade transformadora e indiretas nas atividades relacionadas – irão 

fazer-se sentir de modo significativo. 

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

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

socioeconomia.  
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3.6. Conformidade do projeto com os instrumentos de planeamento 

territorial 

Os terrenos alvo do presente estudo estão inseridos na “Área Cativa de Estremoz – Borba – 

Vila Viçosa” definida pela Portaria n.º 441/90, de 15 de junho e regulamentada pelo Plano 

Regional de Ordenamento da Zona dos Mármores (PROZOM), entretanto revogado, dentro 

da Unidade de Ordenamento 3 (Vigária) e substituído pelo PROTA – Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 53/2010. 

Presentemente, esta área está classificada como UOPG 3 (Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão) da Vigária — concelho de Vila Viçosa, de acordo com o PROTA. 

A área da pedreira localiza-se, segundo a carta de modelo territorial do PROTA, nas Áreas de 

conectividade ecológica/corredores ecológicos. Insere-se ainda na “Zona dos mármores” 

pelas Cartas de “Sistema de base económica regional” e de “Unidades de Paisagem”. 

 

 
Figura 3.6.1. Localização da área de estudo no Mapa 3 “Unidades de Paisagem”  

(Fonte: CCDR Alentejo) 

 

Área de 

estudo 
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O PROTA privilegia, entre outros temas primordiais “(…) Ordenar, recuperar e valorizar as 

áreas de indústrias extrativas, em particular qualificando o eixo dos mármores”. Dá também 

especial importância à exploração de recursos geológicos, incentivando “o desenvolvimento 

das indústrias extrativas e a gestão sustentável do seu ciclo de vida, em particular no domínio 

dos mármores (…)” (Ponto 41º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010). 

Este plano defende ainda que, para a Zona de Exploração dos Mármores, deve ser: 

49º - “(…) promovida a densificação da fileira dos mármores procurando potenciar o 

desenvolvimento de um conjunto de atividades centradas na sua exploração, transformação 

e comercialização dos mármores. O reforço da competitividade sectorial passa também pela 

criação de condições de desenvolvimento e atração de novas unidades transformadoras. 

(…) 

51º — O desenvolvimento das atividades extrativas deve ainda preconizar a progressiva 

recuperação da zona afetada pela respetiva extração incluindo, nomeadamente, a sua 

recuperação ambiental e paisagística global, contemplando, também, a valorização 

patrimonial das próprias cavidades, numa perspetiva pedagógica e cultural.”. 

 

De acordo com o Plano Regional de Ordenamento das Florestas (PROF) do Alentejo Central, 

a área de exploração localiza-se ao nível da sub-região homogénea de “Maciço calcário 

Estremoz e Elvas”. Nesta sub-região homogénea e especificamente nas áreas sujeitas a 

exploração de inertes, o regulamento do plano define o seguinte (Obj.7): 

• Recuperar as áreas degradadas resultantes da exploração de inertes. 

o Medida: Delimitar perímetros de recuperação destas áreas 

o Medida: conceptualizar a recuperação, arborização e beneficiação do coberto 

florestal com vista ao enquadramento e recuperação das zonas industriais/ 

extrativas 

 

A nível local, a planta de ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Viçosa 

classifica a área de estudo como “Espaço de Indústria Extrativa – Área de Exploração”, mas 

também como “Espaço Silvo-Pastoril”, conforme se pode observar na Figura 3.6.2, retirada 

do Aviso n.º 15306/2022. 
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Figura 3.6.2. Localização da área da pedreira no extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Vila 

Viçosa. 

 

Este aviso veio suspender parcialmente o PDM de Vila Viçosa e estabelecer medidas 

preventivas, nas proximidades do Km 3 da ex-EN254, agora caminho municipal sem número 

(atualmente interdito). 

O referido Aviso n.º 15306/2022 veio adequar o ordenamento municipal à realidade e uso 

existente, com o principal objetivo de criar um acesso que permita a circulação de pessoas e 

bens à freguesia de Bencatel, na perspetiva do desenvolvimento económico e social local, 

incompatíveis com a concretização do plano atual. 

A suspensão parcial do PDM, neste troço, veio também permitir a viabilidade do licenciamento 

da pedreira, visto que o troço, ao ser desclassificado, eliminou a aplicação da zona de defesa 
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de 50m (relativa a estradas municipais ou nacionais), anteriormente definida para a Pedreira 

“Monte d’El Rei MJ”, reduzindo a mesma para 15m, relativamente ao caminho municipal. 

De acordo com a Planta de Condicionantes RAN e REN do PDM de Vila Viçosa, não existe 

qualquer condicionante na área de incidência direta da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”, exceto 

a existência de uma linha de água cartografada. No entanto, dado o elevado grau de 

intervenção na área, o curso desta linha de água já foi intersetado pela Pedreira “Monte D’El 

Rei MJ”, mas também pelas diversas pedreiras existentes na envolvente. 

No que respeita ao Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) para a Vigária, na Planta 

de Implantação observa-se que a generalidade da área de ampliação pretendida está 

integrada no Núcleo de Exploração Nº.2 (ver Figura 3.6.3.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.3. Localização da área de ampliação da pedreira no extrato do PIER, para a Vigária. 

 

Ainda de acordo com o PIER para a Vigária, parte da área da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” 

está classificada como “Estrutura ecológica – Espaços a converter para enquadramento e 

proteção”, apesar da existência de uma pequena área como “Estrutura ecológica – Espaços 
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verdes de enquadramento e proteção”, nomeadamente duas faixas que limitam a área a SE 

e a SW, coincidentes com os limites da UOPG da Vigária e também em parte com as zonas 

de defesa aplicáveis à área da pedreira, nos termos da Lei de Pedreiras. 

Segundo o regulamento do PIER, no seu artigo 14º:  

“(…) 

2. Nestas zonas não é permitida a impermeabilização do solo nem a deposição de resíduos. 

3. Na programação destes espaços serão utilizadas espécies que promovam o 

restabelecimento da paisagem com recurso à vegetação autóctone. 

4. Os espaços assinalados na planta de implantação como a converter para Espaços 

verdes de enquadramento e proteção ambiental mantêm o seu uso atual até cessarem 

a sua atividade, altura em que se converte para esta categoria.” 

 

Uma vez que nas áreas classificadas como estrutura ecológica não está prevista  a exploração 

de mármore nem a deposição em aterro (e de acordo com o Plano de Pedreira), não haverá 

futuramente impermeabilização do solo, para além do verificado na situação atual. 

Estando previsto no regulamento do PIER, o recurso à vegetação autóctone para a 

recuperação ambiental e paisagística da área, foram escolhidas espécies arbustivas 

devidamente enquadradas na paisagem local e nas características climáticas da envolvente, 

tal como se vai descrever no capítulo referente à proposta de recuperação (bem como se 

descreve de forma pormenorizada no PARP elaborado). 

Os espaços verdes de enquadramento e proteção ambiental vão manter o uso atual (ponto 4 

do art.º 14º do PIER) até ao final da vida útil da pedreira, altura em que serão sujeitos às 

devidas medidas de recuperação ambiental, promovendo o restabelecimento da paisagem e 

o equilíbrio ecológico do terreno, em sinergia com a atividade extrativa das pedreiras vizinhas. 

 

 

3.7. Áreas sensíveis 

Após análise das bases de dados do ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e Florestas), 

no que se refere às Áreas Classificadas, verifica-se que na envolvente à área de estudo não 

está inventariada qualquer Área Sensível ou Protegida, sendo a Serra D’Ossa a área mais 

próxima, localizada a cerca de 5km a SW da área da pedreira (Figura 3.7.1). 
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Figura 3.7.1. Localização da área de estudo face às áreas classificadas mais próximas.  

Fonte: Atlas do Ambiente e ICNF 
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4. Descrição do projeto 

4.1. Enquadramento geográfico 

A pedreira denominada “Monte D’El Rei MJ” (área licenciada + ampliação pretendida) sita no 

local denominado Monte D’El Rei, freguesia de Bencatel, concelho de Vila Viçosa, distrito de 

Évora (Figura 4.1.1). 

A pedreira encontra-se dentro da Área Cativa para exploração de mármores da Região de 

Borba – Estremoz – Vila Viçosa, instituída pela Portaria n.º 441/90 do Ministério da Indústria 

e Energia.  

 

 

Figura 4.1.1. Extrato das Cartas Militares n.º 426 e 440 com localização da Pedreira “Monte D’El Rei 

MJ” 
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A pedreira localiza-se no importante núcleo extrativo denominado de El Rei – Vigária, a cerca 

de 3km a Sudoeste de Vila Viçosa e a cerca de 1km a Nordeste de Bencatel (Figura 4.1.2). 

 

 
Figura 4.1.2. Enquadramento da pedreira na zona de exploração de mármores. 

 

A área da pedreira que se pretende licenciar (licenciada + ampliação) abrange parte de dois 

prédios rústicos da secção F da matriz cadastral da freguesia de Bencatel, nomeadamente:  

• parte do prédio nº 43, propriedade de José Basílio Castelbranco Pinto Basto, com 

quem a empresa exploradora, Ezequiel Francisco Alves, Lda., tem contrato de 

exploração  

• parte do prédio nº 24, pertencente ao próprio.  

 

O prédio n.º 43 possui uma área superior a 77ha, dos quais 53.760m2 fazem parte do contrato 

de arrendamento celebrado com a empresa exploradora, a Ezequiel Francisco Alves, Lda.  

Entre o artigo n.º 43 e o artigoº 24 existe uma pequena faixa de terreno que correspondia a 

um antigo caminho público.  
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A alteração ao traçado foi aprovada em reunião de Câmara, do Município de Vila Viçosa, em  

02/11/2022, nos termos do documento apresentado no Anexo D, sendo o mesmo desviado 

para o limite da área de ampliação em apreço. 

A pedreira confronta a SW e a NW com o referido prédio rústico (artigo n.º 43), a SE com um 

troço correspondente à ex -EN 254, agora caminho municipal sem número e a NE com o artigo 

n.º 15 do cadastro. 

O acesso à pedreira é efetuado pela ex-EN254, que liga Vila Viçosa a Bencatel, situando-se 

a pedreira aproximadamente ao Km 3 (ver figura 4.1.3). 

 

 
Figura 4.1.3. Extrato do mapa das estradas com o enquadramento da pedreira 

 

A pedreira encontra-se localizada numa situação privilegiada para a expedição da produção, 

devido à proximidade de vias de comunicação nacionais e internacionais importantes, como 

é o caso da EN 4 (Lisboa-Caia) e a Autoestrada A6/E90 (Lisboa-Madrid). 
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4.2. Antecedentes do projeto e situação atual 

No capítulo 2.6 do presente relatório síntese, foi feita uma abordagem aos antecedentes da 

pedreira, no que respeita ao histórico dos processos administrativos e do licenciamento 

(regularização da área intervencionada).  

No presente capítulo sintetizam-se as características do projeto relativamente à situação 

atual, que consiste no ponto de partida do presente estudo, efetuado no âmbito do processo 

de ampliação da pedreira, características essas quantificadas, em termos de áreas, na tabela 

4.2.1.  

 

Tabela 4.2.1. Características da pedreira na situação atual 

Designação Áreas (m2) 

Área licenciada (A) 26.500 

Área de ampliação (B) 34.100 

Área de Ampliação total pretendida (A+B) 60.600 

Área intervencionada – exploração a céu aberto 34.570 

Área intervencionada – exploração em subterrâneo 1.700 

Área de instalações de apoio – Instalações sociais, armazéns e oficina 3.830 

Área de instalações de apoio – Outras áreas de apoio 425 

Área de instalações de apoio – parque de blocos 1.000 

Acessos internos e outras áreas sem uso específico 20.775 

Área não intervencionada para escavação 26.030 

 

No Levantamento Topográfico, em anexo, pode observar-se a situação atual da pedreira, 

assim como na Figura 4.2.1, que apresenta fotografias da pedreira na sua situação atual. 
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Panorâmica da frente SE Panorâmica da frente SE, vista do interior da 

pedreira 

Panorâmica da frente NW, vista do interior da 

pedreira 

Panorâmica da frente W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1. Fotografias da pedreira na situação atual 
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A profundidade máxima atual da pedreira é da ordem dos 160m, correspondente à diferença 

entre a conta máxima dos 389m e a cota mínima de 228m. 

 

Exploração subterrânea 

Pretende-se nos parágrafos seguintes fazer uma caraterização sumária da exploração 

subterrânea existente, que, tal como referido, não terá continuidade, pois a estratégia de 

exploração da pedreira não passa pela continuação da exploração pelo método subterrâneo 

no período temporal a que se refere o presente plano de lavra.  

De acordo com a situação existente, existem quatro galerias principais. Na figura 4.2.2, assim 

como nas peças desenhadas em anexo, apresenta-se a geometria e identificação das 

galerias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2. Identificação das principais galerias subterrâneas existentes. 

 

A galeria principal, denominada Galeria A, também refletida no plano de pedreira anterior 

(Soluções de Engenharia, Lda., 2020), foi iniciada com uma forma piramidal, à cota 330m 
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(piso 8 da exploração) prolongando-se até à cota 253m, a que correspondem sensivelmente 

a 12 pisos de exploração, acompanhando a exploração em profundidade.  

Esta galeria foi desenvolvida, como referido, em formato de V (invertido), segundo um método 

considerado como semi-subterrâneo, denominado tecnicamente por “sottotechia”, 

amplamente utilizado na exploração de mármores em Carrara (Itália). Não possui as 

características de um desmonte em subterrâneo, ficando por uma transição entre o desmonte 

a céu aberto e o subterrâneo, mitigando os impactes visuais do primeiro e os problemas de 

estabilidade do segundo, tal como ilustrado na Figura 4.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de exploração consoante a zona de transição no maciço rochoso: 1) a céu aberto, 2) semi-subterrâneo e 3) 

subterrâneo. 

Figura 4.2.3. Método de exploração pela técnica “sottotechia” 

 

A partir da Galeria A, a exploração subterrânea evoluiu para outras galerias, destacando-se a 

continuidade da Galeria A que liga à rampa da pedreira e que foi sendo desenvolvida com 

uma inclinação adequada de modo a constituir o acesso da rampa ao fundo da pedreira, e a 

galeria B, que iria fazer ligação à denominada Galeria C, mas que, tendo sido abandonada a 

estratégia de exploração subterrânea, se encontra, também ela, na situação final.  
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A Galeria E, localizada na frente oposta à galeria A, tem a cota de teto a 268,70m e a cota de 

base a 231,0m tendo sido aprofundada também num sistema semi-subterrâneo, até ao piso 

atual, tendo avançado alguns metros em sistema subterrâneo no segundo piso da galeria. 

Na Figura 4.2.1. podem observar-se as fotografias que ilustram as duas galerias principais, 

nomeadamente a Galeria A e a Galeria E. 

No entanto devido às galerias de exploração subterrânea existentes e ao facto da Galeria A 

constituir um acesso ao fundo da pedreira, a exploração subterrânea é caracterizada numa 

perspetiva de garantia das condições de estabilidade e segurança futura, pelo que foi efetuado 

um estudo de estabilidade pelo IST- LABCEO/CERENA (2020). 

Este estudo incluiu a realização de ensaios laboratoriais para determinação dos parâmetros 

mecânicos do material rochoso, tendo os respetivos resultados e discussão sido apresentados 

no Relatório de Acompanhamento de novembro de 2019. Numa fase posterior foram 

realizadas as análises numéricas com vista ao estudo de estabilidade das escavações 

subterrâneas existentes e programadas na Pedreira de Monte D’El Rei MJ, cujas 

considerações se encontram vertidas nos Relatórios de janeiro de 2020 e de junho de 2020, 

apresentados à entidade licenciadora. 

Os relatórios apresentados nas diferentes fases do estudo de estabilidade e dimensionamento 

efetuados pelo IST- LABGEO/CERENA, apresentam-se em anexo ao Plano de Lavra (Volume 

V), sendo apresentadas as seguintes conclusões no Estudo de Estabilidade das Escavações 

Subterrâneas na Pedreira Monte D’El Rei – Relatório Final (2020, IST- LABGEO/CERENA): 

“(…) Assim, em qualquer das situações consideradas (atual e projetada) para todas as fases 

do presente estudo, não se identificaram quaisquer situações de potencial instabilidade, tendo 

apenas sido verificadas concentrações de tensões típicas do efeito geométrico de escavações 

de secção quadrada e retangular. 

Não se prevê assim, e ao que tudo indica, qualquer situação de risco iminente, no entanto, 

tendo em consideração a complexidade do maciço rochoso, considera-se pertinente a 

realização de um conjunto de tarefas que vão ao encontro da segurança dos trabalhos de 

escavação subterrânea, destacando-se, entre outras, a verificação da necessidade 

saneamento das novas frentes de escavação, com acompanhamento das suas condições de 

estabilidade. Este acompanhamento pressupõe a verificação, de diversos parâmetros do 

maciço rochoso, nomeadamente a resistência a compressão da rocha intacta, espaçamento, 

comprimento, espaçamento, persistência, preenchimento, orientação e grau de alteração das 

descontinuidades e presença de água.  



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 51 

Caso se justifique, o avanço dos trabalhos deverá ser acompanhado por sistemas de 

monitorização geotécnica adequados.” 

 

 

4.3. Situação futura do projeto 

Na figura 4.3.1. apresenta-se a localização das diferentes áreas funcionais e infraestruturas 

de apoio, incluindo as áreas de ampliação pretendidas relativamente ao polígono da área 

atualmente licenciada. 

A área total de ampliação inclui a área intervencionada que acompanha o limite Oeste 

(correspondente à antiga pedreira da Marmorose) e uma faixa intervencionada junto ao limite 

Este, bem como algumas zonas de infraestruturas de apoio, ambas fora dos limites da atual 

área licenciada. 

De acordo com o Plano de Lavra (RM & eGiamb, 2022), não estão previstas alterações 

substanciais relativamente às áreas funcionais já definidas na pedreira, na sua situação atual, 

mas sim a regularização e integração de todas as áreas intervencionadas na área licenciada 

da pedreira.  

Observadas todas as condicionantes mencionadas que regem o desenho da exploração e as 

características da área já intervencionada, na pedreira “Monte D’El Rei MJ”, bem como a 

estratégia da empresa para a exploração, o presente Plano de Lavra contempla a exploração 

exclusivamente a céu aberto e em profundidade, por degraus direitos. 

Os acessos internos estão definidos na sua quase totalidade, com exceção dos acessos a 

novos pisos de exploração, os quais serão dinâmicos ao longo da vida útil da exploração de 

forma a maximizar a rentabilidade da mesma e a produtividade dos equipamentos. A Galeria 

A continuará a desempenhar a sua função em termos de acesso ao fundo da pedreira. 
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Figura 4.3.1. Zonamento das áreas funcionais definidas na pedreira 

 

Com base no desenho da exploração projetada e na estratégia de exploração definida e nos 

termos do artigo 126º do Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio, foi estabelecida a altura e 

largura dos degraus no final da exploração (Tabela 4.3.1), estando dimensionado pisos com 

altura máxima de 10m e patamares com largura mínima de 3m. 

Durante a exploração, também nos termos do diploma citado, os pisos não devem ultrapassar 

os 15m de altura e os patamares não devem ser inferiores a 2m de largura. 
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Tabela 4.3.1. Pressupostos para cálculo de reservas 

Cota Máxima (m) 389 

Cota Mínima (atual) (m) 228 

Profundidade atual da pedreira (m) 160 

Menor cota prevista no Plano de Lavra (m) 198 

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

191 

Nº de pisos por explorar (parciais ou totais) 4 

Altura média dos pisos por explorar (m) 10 

 

Com base nos pressupostos apresentados na Tabela 4.3.1, a estratégia de exploração 

definida, aplicando o método dos prismas regulares, resultam os volumes de reservas 

exploráveis assim como as reservas comerciais estimadas e apresentados na Tabela 4.3.2. 

 

Tabela 4.3.2. Reservas Calculadas 

Pisos de 
exploração 

Cota Max. 
(m) 

Cota Min. 
(m) 

Altura 
(m) 

Área 
(m2) 

Reservas 
Calculadas (m3) 

Reservas Comerciais 
estimadas (m3) 

Piso 27 234 228 6 284 1350 405 

Piso 28 228 218 10 1720 17200 5160 

Piso 29 218 208 10 1150 11500 3450 

Piso 30 208 198 10 650 6500 1950 

  

Altura 
Total 

36 TOTAIS 36550 10965 

 

Considerando as características do depósito que se pretende explorar, no que concerne ao 

tipo e características geológicas e geotécnicas do depósito, o fim a que se destinam (mármore 

para fins ornamentais) e a experiência adquirida no decorrer da exploração da pedreira, foi 

estimado para o cálculo das reservas comerciais um aproveitamento das reservas exploráveis 

na ordem dos 30%.  

O cálculo do volume de reservas exploráveis e comerciais, servirá de pressuposto para a 

estimativa da vida útil do projeto e também para o cálculo do volume de restos de rocha sem 

valor ornamental resultantes. 
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4.3.1. Produção e Tempo de Vida Útil da Exploração 

Considerando os meios mecânicos e humanos que a empresa exploradora pretende 

implementar de acordo com a estratégia definida para o presente projeto de exploração, o 

ritmo de exploração considerado é 6000m3/ano, o qual resulta numa diminuição acentuada 

relativamente a planos de lavra anteriores.  

Deste modo, com base nas reservas calculadas e na capacidade de produção média anual a 

instalar, estima-se um tempo de vida útil para a exploração de aproximadamente 6 anos. 

Refira-se que o tempo de vida útil foi estimado partindo do pressuposto que o ritmo de 

exploração e a procura no mercado se mantêm sem variações significativas ao longo da fase 

de exploração. 

 

4.3.2. Fases da Exploração da pedreira 

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

de uma pedreira pode dividir-se em três grandes fases: 

• Fase de implementação/construção – engloba as ações de implementação de 

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

neste caso já executados na generalidade, pois a pedreira encontra-se em laboração 

há largos anos; 

• 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 todas as ações de encerramento 

e desmantelamento da exploração assim como conclusão do Plano Ambiental de 

Recuperação Paisagística (PARP). 

 

O projeto incide principalmente na segunda fase sendo que a primeira fase já se encontra 

implementada na generalidade e a última fase do projeto é tratada de forma detalhada no 

PARP. 

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

 

 



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 55 

4.3.3. Fase de implementação/construção do projeto 

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

trabalhos, previamente ao início da exploração. Conforme referido, tratando-se de uma 

pedreira já em laboração e não estando previsto o alargamento da área de escavação, os 

trabalhos compreendidos nesta fase foram já executados. 

No entanto, pode atribuir-se à fase de preparação, a manutenção ou beneficiação dos 

trabalhos que lhe são inerentes e que decorrem de forma continua, nomeadamente: 

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

• Beneficiação e/ou implementação no local da sinalização obrigatória 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. 

 

4.3.4. Fase de exploração 

4.3.4.1. Método e faseamento do desmonte 

O método de exploração na pedreira tem sido misto, pois foi desenvolvido a céu aberto, em 

profundidade (poço/fosso), efetuado por degraus direitos, de cima para baixo, conforme o 

preconizado no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo 

Decreto-lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, e em subterrâneo, de acordo com o estudo de 

estabilidade e dimensionamento das escavações subterrâneas realizado pelo IST- 

LABGEO/CERENA.  

No caso do plano de lavra, conforme referido, a estratégia de exploração não passa pela 

continuidade da exploração em subterrâneo, mantendo-se apenas as galerias existentes, as 

quais não serão alvo de exploração, mantendo apenas em alguns locais uma função de 

passagem de acessos internos. 

Assim sendo, o Plano de Lavra apresentado no âmbito da AIA apenas contempla a 

continuidade dos trabalhos a céu aberto. 

Os degraus das bancadas referentes aos pisos já existentes mantêm a sua configuração e os 

novos pisos apresentarão a configuração referida no capítulo referente à Altura e Largura dos 

Degraus. 

Deve ser mantida, sempre que possível, uma faixa isenta de terras de cobertura de, pelo 

menos, 2 metros em torno do bordo superior da escavação, de acordo com o ponto 1 alínea 
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b) do artigo 44º 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, relativo às boas regras de execução da 

exploração. 

Não serão utilizados explosivos no método de desmonte praticado, pelo que não se apresenta 

o diagrama de fogo, conforme o preconizado no anexo VI do referido diploma legal. 

As operações unitárias, envolvidas no método de exploração, dividem-se em três fases as 

quais envolvem diferentes operações unitárias, nomeadamente: 

 

Operações de Preparação 

A fase de preparação refere-se às operações que visam a colocação a descoberto da rocha 

explorável numa primeira fase e as operações que permitem a criação de faces livres para o 

avanço da exploração, numa segunda fase, compreendendo as seguintes operações 

unitárias: 

• Destapamento ou decapagem 

Consiste em retirar as terras de cobertura existentes sobre o material a desmontar, 

delimitando a área de escavação.  

• Desmonte dos afloramentos ou “cabeças” 

Desmonte da rocha geralmente com pouco valor comercial, alterada e/ou muito fraturada. 

Esta fase tem como objetivo pôr a descoberto o piso inferior que se pretende explorar. 

• Abertura de caixa ou poço 

Consiste na operação que permite o rebaixamento de um piso de exploração, de forma a 

criar faces livres que permitam posteriormente a execução de canais para avanço da 

exploração. A caixa é preferencialmente aberta em locais de fraco aproveitamento 

comercial. Esta operação é efetuada ao longo de toda a vida útil da exploração, sempre 

que se pretende proceder ao rebaixamento de um piso de exploração. 

• Abertura de canais 

Esta operação consiste na abertura de canais que vão permitir a existência de frentes livres 

para a criação de bancadas. Esta operação é bastante importante uma vez que permite a 

otimização dos trabalhos, aumentando o rendimento da exploração, dependendo do local 

e dimensionamento das frentes de trabalho. 
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Enquanto as duas primeiras operações descritas são exclusivas das fases iniciais da 

exploração, nomeadamente na definição e alargamento da área de escavação, as operações 

de abertura de caixas e definição de frentes de desmonte, são executadas ao longo de toda 

a vida útil da exploração. 

No caso da pedreira em análise, a área de escavação encontra-se completamente definida 

pelo que não estão previstas operações de destapamento ou decapagem, nem desmonte de 

cabeças. 

Relativamente às operações de abertura de caixas e abertura de canais, na Figura 4.3.2. 

apresenta-se um desenho esquemático que ilustra o método de execução destas operações, 

nomeadamente da abertura de canais e posterior desmonte de frentes livres. 

Refira-se ainda que, exceto a operação de destapamento e decapagem as restantes 

operações unitárias envolvem perfuração e corte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.2. Esquema com sequência de trabalhos de perfuração e corte na abertura de canais e 

desmonte de frentes de exploração 




















Perfuração: 
1º - Perfuração vertical - topo do canal 
(Jumbo) 
2º - Perfuração Horizontal (perfuradora) 
3º-Perfuração vertical bancadas 
(martelos) 

Cortes (fio diamantado): 
1º - Topo do canal (corte de cima para 
baixo com utilização de portes e roldanas) 
2º - Levante 
3º - Topo das bancadas 
4º- Cortes laterais das bancadas 

Perfuração: 
1º - Perfuração Horizontal (perfuradora) 
2º- Perfuração Vertical - Talhadas 
(martelos) 

Cortes (fio diamantado): 
1º - Levante 
3º - Talhadas (comprimento) 
4º- Topo das bancadas 
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Operações de desmonte 

Este conjunto de operações unitárias refere-se às operações que permitem o desmonte da 

massa mineral, e envolvem os seguintes trabalhos: 

• Operações de Perfuração e Corte 

O avanço da exploração é feito a partir das frentes livres criadas, após a abertura de uma 

caixa ou poço e de canais, exceto quando se utiliza a roçadora (serrote) no avanço das 

frentes, método que dispensa a abertura de canais. 

A Figura 4.3.2, apresentada anteriormente, ilustra as operações de furação e corte 

necessárias para o desmonte de bancadas e canais. 

Nestas operações são normalmente utilizadas perfuradoras para a execução dos furos 

horizontais e martelos pneumáticos para a execução dos furos verticais. 

A operação de corte ou serragem é efetuada com fio diamantado e com roçadora (serrote), 

no caso dos cortes horizontais, evitando-se com a utilização deste equipamento várias 

operações de furação e corte, especialmente na abertura de canais, já que este 

equipamento pode em muitos casos dispensar essa operação. 

• Derrube e Esquadrejamento de Blocos 

Após o corte de todas as faces das bancadas, proceder-se-á ao afastamento utilizando 

colchões de água, para que possa ser introduzido um ripper acoplado a uma giratória que 

fará o derrube. 

Na base da bancada é constituída uma “cama” com pedras e terra que tem a função de 

amortecer a queda da bancada de forma a evitar que a mesma se rompa em zonas de 

fraqueza que não correspondam a fraturas. 

• Esquadrejamento de Blocos 

Após o derrube da bancada, traçam-se os blocos de acordo com as características pelas 

quais se rege a traçagem dos blocos, nomeadamente as características cromáticas, a 

fraturação, veios e dimensões máximas do equipamento de carga e elevação disponível. 

Para esta operação recorre-se a uma máquina de fio diamantado. 

 

Transporte do Material Desmontado e Limpeza da Frente 

Os blocos são removidos do fundo da área de corta com pá carregadora através da rampa de 

acesso à escavação e/ou através das gruas instaladas. 
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Os blocos comerciais são depositados temporariamente nos parques de blocos intermédios, 

no interior da área da pedreira e posteriormente encaminhados para um parque de blocos que 

a empresa possui nas imediações da pedreira, onde é efetuado o esquadrejamento do bloco 

quando necessário, com recurso a monofio e onde é centralizada a operação de 

comercialização e a expedição da empresa. 

Previamente ao início de novas operações de desmonte é efetuada a limpeza dos restos de 

rocha sem valor ornamental resultantes da extração (escombros). Estes, quando necessária 

a criação de rampas, permanecem no fundo da pedreira, caso contrário são elevados para a 

superfície e encaminhados, para produção de enrocamento, para cominuição, por uma 

empresa externa com a qual o explorador tem um protocolo de cedência dos restos de rocha 

sem valor ornamental.  

Os acessos internos encontram-se criados na sua generalidade e permitem o trânsito de todo 

o equipamento móvel em boas condições de segurança, a sua evolução será efetuada de 

acordo com as necessidades ditadas pela evolução dos trabalhos de exploração.  

Sempre que necessário proceder-se-á à aspersão dos acessos internos com água, 

maioritariamente na época estival, de modo a impedir a formação de poeiras provocada pela 

circulação normal do equipamento móvel. 

 

4.3.4.2. Utilização de Explosivos 

Não se prevê a utilização de explosivos na exploração da pedreira já que o método de 

exploração praticado não implica a sua utilização, pelo que não é apresentado diagrama de 

fogo. 

 

4.3.4.3. Operações Auxiliares 

As operações auxiliares previstas para a exploração são: abastecimento de água, sistemas 

de esgoto, abastecimento de ar comprimido, abastecimento de energia elétrica, 

abastecimento de combustíveis e combate à formação de poeiras, ventilação e iluminação as 

quais se discriminam nos subcapítulos seguintes. 
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Abastecimento de água 

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

ferramentas diamantadas utilizadas nas operações de serragem e esquadrejamento de 

blocos. 

O sistema de abastecimento de água para a refrigeração do corte fio diamantado ou com 

serrote funciona como um circuito semifechado, pois a água é captada no fundo da pedreira 

e enviada por bombagem a partir de um depósito situado no interior da área de escavação 

(num piso intermédio), onde é armazenada, a partir do qual são abastecidos por gravidade os 

diferentes equipamentos onde é necessário a utilização de água, voltando por escorrência a 

concentrar-se nas zonas de cota mais baixa, reiniciando-se o circuito. 

Quando há excesso de água no sistema primário, em períodos de maior precipitação, existe 

um sistema paralelo que bombeia a água do depósito intermédio para dois depósitos de 

armazenamento situados à superfície, onde esta é armazenada e eventualmente utilizada em 

períodos de escassez. 

A água para abastecimento das instalações sociais é efetuada a partir de um furo, que 

abastece um depósito que por sua vez fornece as instalações sociais e de apoio. 

A água destinada ao consumo humano é engarrafada, sendo o abastecimento efetuado de 

acordo com as necessidades verificadas. 

 

Sistema de drenagem e esgoto 

No que diz respeito ao sistema de drenagem, sempre que se verificam períodos onde a água 

excede a capacidade de armazenamento, descrita no ponto anterior, é efetuada descarga a 

partir dos depósitos existentes à superfície, tratando-se, neste caso, de águas limpas, pois 

são águas pluviais e subterrâneas que se acumulam em excesso no fundo da cavidade. 

A descarga é efetuada para uma vala emanilhada, que acompanha o limite a partir dos 

depósitos, até uma vala de drenagem junto à antiga estrada, a partir da qual é incorporada 

numa linha de água. 

Os efluentes domésticos resultantes das instalações sociais (sanitários/ balneários e 

refeitório) são recolhidos numa fossa sética estanque com capacidade para 30m3. 

Esta fossa será limpa pelos serviços municipalizados ou outra entidade credenciada para o 

efeito, sempre que se atinja a sua capacidade. 
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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) com potência 

de 630 KVA que se localiza no interior da área pedreira. Daí deriva para um quadro de onde 

é distribuída para os diversos pontos de consumo. 

 

Abastecimento de Ar Comprimido 

O abastecimento de ar comprimido é efetuado a partir de um compressor elétrico que garante 

capacidade para a alimentação de todo o equipamento pneumático utilizado no desmonte, 

nomeadamente nas operações de perfuração. O ar é conduzido até ao reservatório e deste 

distribuído para os diversos pontos de consumo, por meio de tubagem flexível. 

 

Abastecimento de Combustível 

O gasóleo utilizado para abastecimento dos equipamentos móveis é armazenado num 

depósito que se encontra no interior das instalações devidamente protegido. Este é 

habitualmente transportado pelos fornecedores até ao local onde é feito o abastecimento do 

depósito. 

 

Combate à Formação de Poeiras 

Os equipamentos da lavra, nomeadamente as máquinas de fio diamantado, trabalham em 

ambiente húmido, evitando desta forma a formação e a propagação de poeiras. 

A empresa procederá periodicamente à aspersão dos acessos internos sempre que se 

considere necessário e principalmente na época estival, evitando assim a propagação das 

poeiras. Cumpre-se desta forma a lei vigente no âmbito da segurança e higiene no trabalho. 

 

Ventilação  

No caso da pedreira “Monte D’El Rei – MJ”, apesar de não se prever a continuidade da 

exploração em galeria subterrânea, algumas galerias tem a função de serventia ao interior da 

pedreira, havendo circulação de maquinaria. 
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Dada a geometria das galerias existente, que proporcionam a boa circulação do ar, o sistema 

de ventilação é natural, pois a circulação do ar se faz naturalmente sem necessidade de 

instalação de ventiladores. 

 

Iluminação  

O interior das cavidades não carece de reforços de iluminação pois, por um lado não vai haver 

continuidade da exploração por este método, por outra as galerias encontram-se iluminadas 

na sua quase totalidade pela luz natural, sendo a iluminação reforçada com holofotes sempre 

que necessário, nomeadamente para observação e monitorização se necessário. 

 

4.3.5. 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 encontra-se descrita de forma detalhada no PARP. 

 

4.3.6. Recursos Humanos 

Os recursos humanos para a exploração da pedreira encontram-se na Tabela 4.3.3. 

A responsabilidade técnica da pedreira é assegurada em regime externo, nos termos do artigo 

42º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

340/2007, de 12 de outubro. 

 

Tabela 4.3.3. Recursos Humanos 

Categorias Trabalhadores 

Encarregado 1 

Condutor Manobrador 3 

Cabouqueiros 6 
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4.3.7. Equipamento previsto 

A Tabela 4.3.4 discrimina o equipamento disponível para pedreira. 

 

Tabela 4.3.4. Equipamento previstos para a pedreira. 

Função Equipamento Quantidade 

Perfuração 
Martelo pneumático ligeiro N.C: 

Perfuradoras 2 

Corte 

Roçadora  2 

Máquina de fio diamantado 4 

Central - colchões hidráulicos N.C. 

Desmonte, 

Carga e Transporte 

Escavadora giratória 3 

Pá carregadora 2 

Dumper 1 

Outros 

Compressor de ar 1 

PT 1 

Gruas 3 

Bombas de água N.C. 

N.C. - Não contabilizável, equipamento ligeiro.  

 

4.3.8. Anexos de Pedreira e Instalações previstas 

A empresa tem vindo a reforçar a área de instalações sociais e auxiliares à atividade da 

pedreira com a introdução de pontos de observação para o interior da pedreira e a criação de 

novas valências na unidade extrativa, como é o caso de uma sala de formação e área de 

convívio, os sanitários separados por género e espaços destinados à atividade extrativa e ao 

seu bom funcionamento.  

Existe uma zona de apoio à pedreira composta por várias construções que albergam o 

escritório, refeitório, sanitários, balneários, casa de prestação de primeiros socorros, 

armazém, ferramentaria, casa de preparação de fio diamantado, casa do compressor, 

depósito de gasóleo, telheiros, zona de estacionamento e parque de máquinas e outras 

instalações de apoio utilizadas para o bom funcionamento da pedreira. 

Estas instalações encontram-se em processo de legalização, pelo que a empresa se encontra 

totalmente empenhada no licenciamento e no cumprimento do estabelecido legalmente em 

vigor.  
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Instalações Sociais  

Constitui uma obrigação da entidade empregadora garantir as instalações de apoio 

regulamentares nos termos do Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas 

Minas e Pedreiras, o Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio. 

A empresa garante as instalações obrigatórias e necessárias ao funcionamento da pedreira, 

nomeadamente: vestiários, WC e refeitório (ver localização nas plantas em anexo).  

As instalações sociais encontram-se devidamente dimensionadas para o número de 

trabalhadores da pedreira e cumprem os requisitos em matéria de higiene e segurança. 

Foi também criado um espaço reservado de dimensões suficientes, isolado das restantes 

áreas, destinado à prestação de primeiros socorros, em caso de acidente. 

 

Ferramentaria/Armazém  

Situado junto às instalações sociais, encontra-se o armazém/oficina, que permite a 

arrecadação de consumíveis e equipamento de pequeno porte, necessários ao normal 

funcionamento da exploração. Existem outras construções no interior da área licenciada, 

destinada a arrecadação e armazém de materiais variados, assinalados nas peças 

desenhadas em anexo tais como oficina e zona de armazenamento de óleos e gasóleo. 

 

Parque de Blocos  

Os blocos extraídos não sofrem acabamento na área da pedreira “Monte D’El Rei MJ” sendo 

encaminhados para a pedreira da empresa Marmongela, Lda., localizada do lado oposto da 

ex-EN254, onde essas operações são efetuadas e que funciona como um entreposto 

comercial, onde se expõem e se procede à expedição dos blocos produzidos.  

Porém encontra-se prevista uma área de parque de blocos apenas para armazenamento 

temporário até serem enviados para o parque central da empresa. 

 

 

4.3.9. Outras instalações de apoio 

A empresa procedeu recentemente à construção de uma edificação aproveitando o patamar 

criado por ação de obras de estabilização de taludes. Houve necessidade de criar um 
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rebaixamento da crista do talude NW e aproveitando a plataforma criada pelas referidas obras, 

o industrial ergueu uma edificação com o objetivo de criar áreas de arrumos. 

Nesta edificação foi também criada uma área de salas, aptas para a realização de ações de 

formação que a empresa promove, assim como destinadas a ações destinadas à divulgação 

científica e formativa sobre a atividade, através de acolhimento de visitas académicas e 

técnico-científicas.  

Este espaço será também um ponto de receção de clientes. Estas áreas estão ainda dotadas 

de pontos de observação para o interior da cavidade. 

 

 

4.3.10. Identificação, Caracterização e Gestão de Resíduos 

4.3.10.1. Águas Residuais Domésticas 

Os efluentes domésticos resultantes das instalações sociais (sanitários/ balneários e 

refeitório) são recolhidos numa fossa sética estanque com capacidade para 30m3. 

Esta fossa será limpa pelos serviços municipalizados ou outra entidade credenciada para o 

efeito, sempre que se atinja a sua capacidade. 

 

No que se refere a quantidades estimadas para a produção das águas residuais por parte dos 

trabalhadores da pedreira “Monte D’El Rei MJ”, 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, estimou-se um valor 

de 64l/dia no que se refere à produção média diária de águas residuais, por pessoa; 

• Prevê-se que se trabalhe 250 dias por ano. 

 

Assim, estima-se uma produção de águas residuais da ordem de 16000 l/ano (16m3/ano). 
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4.3.10.2. Águas Residuais Industriais 

O sistema de abastecimento de água para a refrigeração do corte com fio diamantado ou com 

serrote funciona no que se pode classificar como um circuito semifechado, pois a água é 

captada no fundo da pedreira e enviada por bombagem a partir de um depósito situado no 

interior da área de escavação (num piso intermédio), onde é armazenada, a partir do qual são 

abastecidos por gravidade os diferentes equipamentos onde é necessário a utilização de 

água, voltando por escorrência a concentrar-se nas zonas de cota mais baixa, reiniciando-se 

o circuito. 

Quando há excesso de água no sistema primário, em períodos de maior precipitação, existe 

um sistema paralelo que bombeia a água do depósito intermédio para dois depósitos de 

armazenamento situados à superfície, onde esta é armazenada e eventualmente utilizada em 

períodos de escassez. 

Assim, não está prevista a produção de águas residuais industriais uma vez que se prevê que 

a água que se possa originar na atividade extrativa será novamente reintroduzida no processo 

produtivo. 

Através do sistema de recirculação da água, a empresa consegue recuperar e aproveitar parte 

da água proveniente do fundo da área de corta.  

Parte da água acumulada no interior da área de corta perder-se-á por infiltração devido à rede 

de fracturação existente e ao facto de se tratar de um sistema do tipo cársico.  

Porém, salvaguardando eventuais períodos onde a água exceda a capacidade de 

armazenamento, ficará contemplada a descarga a partir dos depósitos existentes à superfície, 

tratando-se, neste caso, de águas limpas, pois são águas pluviais e subterrâneas que se 

acumulam em excesso no fundo da cavidade. 

A descarga é efetuada para uma vala emanilhada, que acompanha o limite a partir dos 

depósitos, até uma vala de drenagem junto à antiga estrada, a partir da qual é incorporada 

numa linha de água. 

 

4.3.10.3. 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. 
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Sempre que seja necessário, o proponente irá proceder à aspersão dos acessos, com água, 

recorrendo a um trator com um tanque acoplado, sendo esta operação efetuada 

maioritariamente no verão e após ausência de períodos de pluviosidade.  

 

4.3.10.4. 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). Porém, as 

operações de manutenção mais complexas não serão efetuadas no local, pelo que não se 

prevê a produção de resíduos de modo significativo. 

 

4.3.10.5. 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 e com a execução das respetivas medidas 

mitigadoras. 

 

4.3.11. Plano de Aterro 

4.3.11.1. Aterro de Terras de Cobertura 

Não estão previstas operações de destapagem ou decapagem, pelo que não haverá lugar a 

produção de terras de cobertura e consequentemente não haverá construção de pargas. 

 

4.3.11.2. Aterro de Material sem aproveitamento ornamental 

O Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, estabelece o regime jurídico a que está sujeita 

a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais. Transpõe 

para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/21/CE, JO L102 2006-4-11, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março, relativa à gestão dos resíduos das indústrias 

extrativas.  
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De acordo com os meios a afetar à pedreira, a capacidade extrativa que se pretende obter é 

da ordem dos 6.000m3/ano, a qual, considerando um rendimento médio para a exploração de 

30%, estima-se que resultem anualmente cerca de 4.200m3/ano de restos de rocha sem valor 

ornamental. Na tabela 4.3.5 indica-se uma estimativa das quantidades previstas ao longo dos 

diferentes períodos da vida útil estimada para a pedreira (6 anos). 

 

Tabela 4.3.5. Volumes de restos de rocha sem valor ornamental 

Períodos 
Volume explorado 

 (m3) 

Volume 
comercial  

 (m3) 

Volume de 
restos de rocha 

(m3)  

1º ao 3º ano - 1º triénio 18000 5400 12600 

4º ao 6ºAno 
(Final da exploração) 

18550 5565 12985 

TOTAL 36550 10965 25586 

 

Este material é composto por 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. 

A estratégia do explorador para a pedreira “Monte d’El Rei - MJ” para a gestão dos restos de 

rocha sem valor ornamental (escombros) passa pelo aproveitamento da totalidade dos 

materiais extraídos através de duas vias distintas.  

O primeiro destino será a sua utilização no fundo da pedreira para a criação de rampas de 

acesso aos pisos inferiores, rampas estas que serão mantidas mesmo após o final da vida útil 

da exploração, pelo que estes são materiais que permanecerão no local. 

O segundo destino passa pelo transporte através de dumper ou por elevação com grua dos 

restos de rocha, os quais serão cedidos a uma empresa que procederá à sua cominuição para 

produção de enrocamentos. O explorador tem um protocolo com duas empresas que 

garantem o escoamento de todos os restos de rocha sem aproveitamento para fins 

ornamentais, resultantes da exploração. 

Com estas aplicações, o explorador promove a aplicação da totalidade restos de rocha sem 

aproveitamento para fins ornamentais, sem necessidade de deposição em aterro.  

É assim promovido e introduzido um conceito de economia circular na gestão dos resíduos 

inertes produzidos na pedreira, promovendo a reutilização de materiais.  
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Todos os materiais serão geridos tal como exposto acima, promovendo desde logo o seu 

transporte num curto espaço de tempo, pelo que não será delimitado espaço para qualquer 

instalação de aterro. 

 

 

4.3.12. Planeamento da Lavra 

O planeamento da lavra tem como pressupostos o desmonte da totalidade das reservas 

exploráveis calculadas em cerca de 36.500m3, para a área a explorar e considerando o ritmo 

de exploração médio anual de cerca de 6.000m3, resultando num tempo de vida útil estimado 

para a pedreira de cerca de 6 anos.  

Caso se verifique alterações substanciais aos pressupostos considerados, o cronograma terá 

que ser ajustado à vida útil da pedreira resultante. O planeamento articula os trabalhos 

previstos nas diferentes fases descritas no Plano de Lavra com os trabalhos previsto no 

PARP. 

De seguida apresenta-se de uma forma sucinta as principais operações respeitantes ao 

período temporal estimado nas diferentes fases em curso. 

 

Fase de Exploração 

A pedreira encontra-se na fase de exploração, estando todas as infraestruturas já 

implementadas.  

De um modo geral, a evolução prevista para a “Monte D’El Rei MJ” compreende a exploração 

a céu aberto, em extensão e profundidade das reservas de mármore com interesse 

ornamental calculadas. 

Conforme referido, a estratégia de exploração subterrânea foi abandonada, prevalecendo 

apenas as galerias existentes, as quais não vão ter continuidade. 

De seguida apresenta-se um resumo das principais operações a efetuar nos dois triénios 

estimados para a vida útil da pedreira e que serão abordados no cronograma de faseamento 

do Plano de Lavra com o PARP. 
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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 e o 3º ano de exploração.  

Neste período será dada continuidade aos trabalhos já desenvolvidos, nomeadamente a 

exploração do remanescente dos pisos 27 e 28 que já se encontram iniciados e início da 

exploração do piso 29.   

A exploração irá decorrer entre a cota 235m (base do piso 26) e a cota 208m, que corresponde 

à base do piso 29. 

Os pisos serão explorados com uma altura máxima de 10m, no termos do descrito no capítulo 

4.4.1. Altura e Largura dos Degraus, de acordo com a legislação, sendo que o avanço da 

exploração pode proceder-se dividindo cada piso em sub-pisos de 5m, de forma a reduzir o 

peso das massas a desmontar. 

Prevê-se que no final deste período tenham sido desmontados cerca de 18.000m3 de material 

dos quais 5.400m3 tenham interesse do ponto de vista ornamental (correspondente a um 

aproveitamento de cerca de 30%) e os restantes 12.600m3 representem restos de rochas sem 

valor ornamental.  

Neste período proceder-se à ao enchimento da Galeria B, de forma a repor a zona de defesa 

ao caminho publico que limita a área a SE. 

Nas peças desenhadas em anexo pode observar-se o avanço da exploração respeitante ao 

primeiro triénio da fase de exploração. 

 

Período - 3º ao 6º ano de exploração 

Este período corresponde ao planeamento da exploração a médio prazo, nomeadamente 

entre o 4º ano e o 6º ano da fase de exploração, por isso até final da vida útil estimada. 

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

ocorrendo a exploração entre os pisos 27 e 30, entre as cotas 228m e 198m, sendo os 

avanços efetuados de NW para SE. 

Nesta fase, prevê-se que sejam desmontados cerca de 18.550m3 de material dos quais 

5.565m3 correspondem a blocos com interesse do ponto de vista ornamental (correspondente 

a um aproveitamento de 30%) e os restantes 12.985m3, correspondem aos restos de rocha 

sem valor ornamental. 
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O final deste período corresponde à exploração total das reservas calculadas e, portanto, ao 

final da fase de exploração e início da fase de encerramento. 

Refira-se que, 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 nos planos 

trienais. 

Nas peças desenhadas e perfis topográficos em anexo pode observar-se a previsão da lavra 

final correspondendo também ao fim deste período e por conseguinte ao final da fase de 

exploração e da vida útil estimada para a pedreira. 

 

Fase de Recuperação e Encerramento 

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

calculadas para a pedreira (após o 6º ano de exploração). 

Envolve o desmantelamento de instalações e equipamentos assim como a conclusão das 

operações de recuperação previstas no PARP. 
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4.4. 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 IGT em vigor e 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. 

Foram ainda tidas em conta as medidas de minimização gerais, que constam nos documentos 

de orientação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para algumas das operações. 

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. 

 

4.4.1. 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.  

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 da Tabela 4.4.1 é demonstrada a articulação entre as diferentes fases dos dois planos, 

por período temporal. 
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Tabela 4.4.1. Articulação do faseamento do Plano de Lavra e PARP. 

 
Período 

1º a 3º ano 3º a 6º ano 7º ano 

Fase de Exploração (PL)    

Fase de Recuperação (PARP)    

Fase de Encerramento (PARP)    

 

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

coincidentes num período. Isto deve-se à articulação necessária das ações previstas entre o 

PL e o PARP, de forma a antecipar algumas medidas de recuperação, durante a fase de 

exploração, bem como salvaguardar os valores intrínsecos da qualidade da paisagem. 

 

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

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

de acordo com a situação projetada, onde será dada continuidade aos trabalhos já 

desenvolvidos. 

Prevê-se que no final deste período tenham sido desmontados cerca de 18.000m3 de material, 

dos quais 5.400m3 tenham interesse do ponto de vista ornamental (rendimento de cerca de 

30%) e os restantes 12.600m3 sejam restos de rochas sem valor ornamental.  

No que se refere à recuperação, será instalada vedação ao longo do perímetro da área de 

escavação e haverá uma zona a noroeste onde será semeado prado de sequeiro, com 

plantação de oliveiras, conforme figura abaixo.  

Neste período ocorrerá também o enchimento da Galeria B (subterrânea), repondo a zona de 

defesa ao caminho público que limita a área a SE.  

Este período corresponde ao planeamento da exploração a médio prazo, nomeadamente 

entre o 4º ano e o 6 ano da fase de exploração, ou seja, até ao final da vida útil estimada. 

O final deste período corresponde à exploração total das reservas calculadas e, portanto, ao 

final da fase de exploração e início da fase de encerramento. 
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Fase de Recuperação  

A fase de recuperação será efetuada em articulação com o Plano de Lavra, tal como foi 

anteriormente demonstrado. As ações de recuperação serão elaboradas em simultâneo com 

a fase de exploração, durante o período do 1º ao 6º ano. 

Efetivamente, a fase de recuperação inicia-se no primeiro triénio de exploração, conforme 

indicado anteriormente, uma vez que foram definidas medidas de requalificação ambiental e 

paisagística, ao longo da fase exploração, nomeadamente com instalação de vedação e 

plantação de prado de sequeiro, de árvores e de espécies arbustivas. 

O 7º ano consiste na recuperação da restante área de acordo com a filosofia do PARP e com 

as ações executadas nas fases anteriores. 

De acordo com o anexo VI 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, as operações de recuperação 

previstas neste PARP devem incidir sobretudo ao nível da regularização topográfica, 

aplicação de material vegetal e drenagem.  

 

Fase de Encerramento 

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

calculadas para a pedreira (após o 6º ano de exploração) e envolve o desmantelamento de 

instalações e equipamentos respeitantes apenas à unidade extrativa, assim como a conclusão 

das operações de recuperação previstas no PARP. 

No que se refere aos equipamentos e infraestruturas fixas, serão desmantelados aqueles 

relacionados com a atividade extrativa propriamente dita, ficando o edificado principal para 

apoio após o encerramento da exploração (nomeadamente o edifício recentemente 

construído, equipado com receção, escritório, sala de formação e de divulgação, área de 

convívio, pontos de observação da pedreira, sanitários, entre outros).  

 

4.4.2. Principais ações do PARP 

O PARP apresenta um conjunto de medidas que relacionam a situação existente e futura, 

tentando procurar solucionar os problemas ao nível ambiental e de salvaguarda dos valores 

paisagísticos, que advêm da ação da exploração. 
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Pretende-se com as medidas propostas na fase de recuperação, a reabilitação das áreas 

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

como das restantes áreas intervencionadas. 

Verifica-se que a atividade extrativa representa um conjunto de ações que intervencionaram 

fortemente o local, essencialmente ao nível da topografia e do coberto vegetal. O PARP 

propõe medidas que pretendem minimizar os efeitos negativos na paisagem nomeadamente 

ao nível do impacte visual, propondo-se a reposição do coberto vegetal. 

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

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

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

Da proposta de recuperação, serão executadas medidas logo no primeiro triénio, estendendo-

se toda as restantes até ao fim da vida útil, onde as ações contempladas incluem: 

• Limpeza geral do terreno; 

• Desmantelamento de equipamentos e infraestruturas; 

• Escarificação e preparação do solo; 

• Plantação de oliveiras; 

• Plantação de arbustivas no limite E-SE, encostado ao troço da ex-EN254. 

• Sementeira de prado de sequeiro em todas as áreas intervencionadas, exceto na 

cavidade de exploração, a qual irá constituir um reservatório de água pluviais; 

• Colocação das terras de cobertura, onde se verificar a necessidade, de modo a instalar 

a vegetação; 

• Vedação metálica para delimitar a cavidade que irá servir como reservatório de água. 

 

Dado o grau de alteração da paisagem, pretende-se manter a cavidade como reservatório de 

água, sendo que a paisagem assume um significado distinto. Assim sendo, torna-se preferível 

preservar essas marcas da atividade extrativa, tornando-se um importante testemunho do 

património geológico e industrial.  

Além do mais, a empresa pretende valorizar o espaço, enveredando para a vertente do 

turismo patrimonial industrial, com uma componente pedagógica e virada para a divulgação 

do setor da Pedra Natural, em Portugal.  
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Esta solução surge num contexto relacionado com a experiência do proponente no que 

respeita ao turismo, sendo inclusive responsável pela criação e desenvolvimento de um dos 

mais reconhecidos hotéis da região, cujo tema base é exatamente o Mármore, localizado em 

Vila Viçosa.  

Desta relação, em conjugação com as diversas dinâmicas de turismo e dinamismo do setor 

na região dos mármores, como por exemplo a própria “Rota dos Mármores”, ou mesmo as 

principais diretrizes PROTA, que consignam o turismo industrial como um importante eixo de 

valorização da região, poderá surgir uma interessante sinergia convertendo a exploração de 

mármore na pedreira “Monte d’El Rei MJ” num foco de turismo que poderá cativar os mais 

diversos públicos, deste técnicos, academia e ensino (desde o básico até ao superior), 

passando ainda pelo turista ocasional.  

Antevendo a valorização após o término da exploração, o proponente vem desde logo 

investindo nesta ideia e desenvolvendo estruturas na área da pedreira, que embora 

atualmente estejam afetas e sejam utilizadas para a atividade extrativa, poderão ter também 

funções práticas no futuro pós exploração após adaptação. 

Relativamente ao material vegetal, propõe-se repor a vegetação original, com ênfase em 

manchas de olival. Ao nível do sub-coberto, propõe-se que toda a área seja tratada com prado 

de sequeiro de modo a conferir ao solo, características que permitam o restabelecimento da 

vegetação. 

Relativamente ao uso de espécies arbustivas, propõe-se uma plantação junto à vedação no 

limite E-SE, junto ao caminho da ex-EN254, de modo a criar uma barreira visual e de proteção 

à área da pedreira, por motivos de segurança. 

Esta faixa de arbustivas (cujas espécies se encontram listadas no capítulo 6.2) irá dar 

cumprimento ao previsto no art.º 14º do PIER, promovendo o posterior enquadramento e 

proteção ambiental após cessar a atividade (faixa que corresponde à zona de defesa à faixa 

da ex-EN254). 

Além disso, a empresa também irá vedar parte da área, também para dificultar o acesso de 

estranhos, e de acordo com as novas orientações da DGEG. 

 

4.5.2.1. Regularização topográfica 

A estratégia do explorador para a pedreira “Monte d’El Rei MJ” para a gestão dos restos de 

rocha sem valor ornamental passa pelo aproveitamento da totalidade dos materiais extraídos, 

por duas vias distintas. 
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O primeiro destino será a sua utilização no fundo da pedreira para enchimento da cavidade 

da Galeria B (reposição de zona de defesa prevista no Pano de Lavra) e a criação de rampas 

de acesso aos pisos inferiores, rampas estas que serão mantidas mesmo após o final da vida 

útil da exploração.  

O segundo destino passa pelo transporte dos restos de rocha, através de dumper ou por 

elevação com grua, os quais são cedidos a uma empresa que procede à sua cominuição para 

produção de enrocamentos.  

Com estas aplicações, o explorador promove a aplicação da totalidade dos restos de rocha 

sem fins ornamentais, pelo que não será delimitado espaço para qualquer instalação de 

aterro. 

No que se refere à regularização do terreno, junto à área de corta, no final, propõe-se um 

enchimento nulo, onde a pedreira manterá a sua forma final intervindo-se apenas suavemente 

em alguns dos patamares iniciais da pedreira com a aplicação de terras de cobertura e 

operações de sementeira. 

Este método 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. 

 

No documento do PARP é possível verificar os perfis de recuperação, após reposição 

topográfica da área da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”. 

 

4.5.2.2. Aplicação de material vegetal 

A execução do plano de revestimento vegetal e sementeira surge da informação obtida a partir 

da análise dos IGT existentes para a zona e da análise de paisagem, seguindo um conjunto 

de critérios que tecnicamente são os mais adequados para a área a recuperar, ao nível das 

espécies e modelos de silvicultura.  

Para a escolha do material vegetal foi analisado o Plano Regional de Ordenamento Florestal 

do Alentejo (PROF ALT) - Portaria n.º 54/2019, de 11 de fevereiro - que contém orientações 

mais específicas, quanto aos objetivos que se pretendem para zona e tipo de espécies 

vegetais mais adequadas.  
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Ao nível das espécies arbóreas, o PROF Alentejo define no art.º 28, que as espécies florestais 

a incentivar e a privilegiar nesta sub-região são a azinheira e o sobreiro, podendo ainda ser 

privilegiadas outras espécies de árvores florestais quando as características edafo-climáticas 

locais assim o justifiquem. Neste caso é proposta a plantação de oliveira, dada a 

predominância desta espécie na envolvente da propriedade, sendo inclusive a espécie 

utilizada nos PARP das pedreiras na envolvente. 

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. 

O elenco de espécies a aplicar no prado de sequeiro será a seguinte: 

• Centaurea cyanus 

• Layia platyglossa 

• Cosmidium burridgeanum Phillipine 

• Cosmos bipinnatus nanus 

• Gaillardia pulchella 

•  Linum grandiflorum Charmer 

 

Também se propõe uma plantação de espécies arbustivas, que permita o restabelecimento 

de alguns habitats de fauna. 

As espécies arbustivas a escolher deverão ser perfeitamente adaptadas às condições 

climatológicas do interior alentejano, sem grandes necessidades hídricas pelo que se sugere:  

• Arbutus unedo 

• Crataegus monogyna  

• Rusucus aculeatus  

• Nerium oleander 

 

Para a aplicação do material vegetal, a empresa terá de proceder a operações de limpeza do 

terreno durante a vida útil da pedreira (cujas áreas se encontram na Tabela 4.5.1). 
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As operações de limpeza do terreno consistem na remoção de restos de pedra que 

eventualmente se encontrem espalhados pela área e preparação do terreno para sementeira, 

incluindo a escarificação ou ripagem prévia do terreno. 

 

Tabela 4.5.1. Operações de limpeza do terreno e aplicação de material vegetal ao longo da vida útil. 

Operações 6 anos de vida útil 

Limpeza do terreno (m2) 16.591,77 

Operações de sementeira (m2) 
(prado de sequeiro) 

16.291,77 

Operações de sementeira (m2) 
(arbustivas) 

300 

Operações de plantação (unidade) 75 

 

4.5.2.3. Drenagem 

No que diz respeito ao sistema de drenagem, sempre que se verificam períodos onde a água 

excede a capacidade de armazenamento, é efetuada uma descarga a partir dos depósitos 

existentes à superfície, tratando-se, neste caso, de águas limpas, pois são águas pluviais e 

subterrâneas que se acumulam em excesso no fundo da cavidade. 

A descarga é efetuada para uma vala emanilhada, que acompanha o limite a partir dos 

depósitos, até uma vala de drenagem junto à antiga estrada, a partir da qual é incorporada 

numa linha de água. 

Relativamente à área de escavação, no final da vida útil da pedreira prevê-se a manutenção 

de uma acumulação de água nas cotas inferiores, resultante quer da subida do nível freático, 

quer das águas pluviais, pelo que a zona de escavação servirá como reservatório de água, 

precavendo a falta de água nos meses de Verão. 

 

 

4.4.3. Plano Geral de Recuperação previsto 

Na Figura 4.4.1 é ilustrada a filosofia de recuperação definida para a Pedreira “Monte d’El Rei 

MJ” de acordo com as condicionantes existentes, adaptadas aos objetivos do projeto. 
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Figura 4.4.1. Configuração final do PARP e principais medidas previstas. 
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4.5. Calendarização das atividades 

Seguidamente apresenta-se, na Tabela 4.5.1, o cronograma das atividades previstas no Plano 

de Pedreira para a ampliação da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”. 

 

Tabela 4.5.1. Cronograma de articulação das operações do PL e do PARP. 
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5. Caracterização do Ambiente afeto ao projeto (situação de 

referência) 

5.1. Metodologia 

Este capítulo tem como principal objetivo caracterizar o estado atual do ambiente presente na 

área que será diretamente afetada pelo projeto bem como sua na envolvente, considerando 

descritores biofísicos, culturais e socioeconómicos, que permitam descrever a área de estudo, 

a nível local e regional. Estes são: 

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 

 

No sentido de se obter o maior número de elementos possíveis relativos aos descritores acima 

referenciados, foram realizados levantamentos de campo e pesquisas bibliográficas para 

todos os descritores e, sempre que necessário, efetuados contactos junto das entidades locais 

e regionais, bem como da população em geral. 

 

Área do projeto 

A pedreira “Monte D’El Rei MJ”, área sujeita ao presente processo de regularização, está 

inserida no núcleo extrativo da Vigária, na freguesia de Bencatel, do concelho de Vila Viçosa, 

a cerca de 1000m de Bencatel e 3000m de Vila Viçosa – Figura 5.1.1. 
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Figura 5.1.1. Enquadramento geográfico da área de estudo no concelho de Vila Viçosa, e respetivas 

freguesias  

(Fonte: CAOP2021). 

 



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 84 

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. 

Porém, para a caracterização climática da área de estudo, procedeu-se a uma abordagem 

com características locais e regionais, através de estações climatológicas relativamente 

próximas, nomeadamente Vila Viçosa e Elvas. Para tal, recorreu-se aos dados 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 às estações 

climatológicas situadas em Vila Viçosa e Elvas.  
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Tabela 5.2.1. – Características das estações meteorológicas consideradas. 

Localização Características Tipo de estação Período de Observação 

Elvas 

Latitude – 38º53’N 

Longitude – 7º09’W 

Altitude – 208 m 

Climatológica 1951-1980 

Vila Viçosa 

Latitude – 38º47’N 

Longitude – 7º25’W 

Altitude – 370 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 

Os dados de temperatura disponibilizados para as estações de Elvas e de Vila Viçosa 

encontram-se em anexo, no Volume II (Anexo 2). 

A região em estudo apresenta um clima de fortes influências continentais e pré-

mediterrânicas, como se pode verificar pelas significativas amplitudes térmicas existentes.  

Conforme consta na tabela no Anexo 2, o valor médio das temperaturas mensais anuais 

registado na estação climatológica de Elvas é de 15,9ºC. O mês mais quente é julho, com 

24,6ºC, e o mês mais frio corresponde a janeiro, com 8,6ºC. Atendendo a estes valores, pode 

aferir-se a significativa amplitude térmica média anual com 16ºC. No que diz respeito aos 

valores máximos e mínimos, as temperaturas médias registadas são de 33,2ºC, em julho e 

4ºC em janeiro, respetivamente. Quanto a valores absolutos estão registados como máximo 

42,5ºC em julho e -7,0ºC em janeiro e fevereiro, como mínimo. 

Pode comprovar-se a existência de contrastes térmicos acentuados entre os meses mais frios 

e os meses mais quentes. O Verão é muito quente, com a temperatura máxima do mês mais 

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

25ºC. O Inverno por sua vez é moderado, com a temperatura mínima do mês mais frio entre 

os 4ºC e os 6ºC e com 5 meses (novembro a março) em que ocorrem dias com temperaturas 

mínimas abaixo dos 0ºC (totalizando por ano cerca de 13 dias). 

Na área de estudo, a temperatura média anual situa-se entre os 16,0 e os 17,5ºC, de acordo 

com a informação do Atlas do Ambiente (visível na Figura seguinte). 
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Figura 5.2.2. Temperatura média anual na área de estudo e parte do concelho de Vila Viçosa  

(Fonte: Atlas do Ambiente e Google Earth). 

 

5.2.2. Precipitação 

Os valores de precipitação registados podem considerar-se algo acentuados. No que diz 

respeito à distribuição deste parâmetro ao longo do ano, as características continentais 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 Elvas e na estação 

udométrica de Vila Viçosa (Tabela em Anexo 2) apontam para totais anuais de 601,6 mm e 

808,1 mm, respetivamente. 

De acordo com a Figura 5.2.3, os valores dos dois locais apresentam diferenças, sendo os 

correspondentes a Vila Viçosa mais elevados durante todo o ano, o que corresponderá 

essencialmente ao facto desta estação se encontrar a uma altitude bastante superior. 

Área de estudo 
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Figura 5.2.3. Precipitação média total registada nas estações de Elvas e de Vila Viçosa (1951- 1980). 

 

Os maiores valores de precipitação ocorrem nos meses de Inverno, sem grandes oscilações 

entre eles. O mês de fevereiro é o mais chuvoso, na estação climatológica de Elvas com 82 

mm, enquanto a estação udométrica de Vila Viçosa tem os valores mais elevados de 

precipitação em dezembro, com 128,6 mm. 

A frequência da ocorrência de precipitação nas estações em análise evidencia alguma 

probabilidade de ocorrência de chuvadas de grande intensidade (20 dias para Elvas e 27 dias 

para Vila Viçosa, com valores de precipitação superior a 10 mm), com maior incidência no 

período entre outubro e março. 

Tendo como base os valores da precipitação e da temperatura mensais obtidos na estação 

climatológica de Elvas, é possível traçar o gráfico termo-pluviométrico da região, que permite 

a quantificação dos meses secos da região (Figura 5.2.4).  
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Figura 5.2.4. Gráfico termo-pluviométrico da região de Elvas (dados de 1951 a 1980). 

 

Analisando o referido gráfico termo-pluviométrico, 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 

A humidade compreende a quantidade de vapor de água presente no ar num determinado 

momento, exprimindo-se em percentagem, no qual o ar absolutamente seco tem 0% e o ar 

saturado tem 100%. 

Os valores de humidade variam ao longo do dia, apresentando uma diminuição significativa 

com o passar das horas, 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 

relativamente húmido com valores médios anuais de 69% às 9 horas. 

De acordo com o Atlas do Ambiente, a humidade do ar no concelho de Vila Viçosa encontra-

se maioritariamente entre os 70-75% (valores existentes na zona em estudo), mas com uma 

pequena faixa mais a norte com valores situados entre os 65-70%.  
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Figura 5.2.5. Carta de Humidade do ar para o concelho de Vila Viçosa  

Fonte: Atlas do Ambiente, http://www.apambiente.pt 

 

A evaporação representa a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. O 

valor da evaporação em Vila Viçosa é elevado, com 1993,6 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. 

 

5.2.4. Nebulosidade e nevoeiro 

Para a estação de Vila Viçosa não existem dados relativos a estes parâmetros, pelo que serão 

apenas analisados os dados registados na estação de Elvas.  

Assim, de acordo com os dados registados na estação climatológica de Elvas, no período 

entre 1951 e 1980 verifica-se uma ocorrência de Nevoeiro muito baixa (9 dias). 

Os valores de ocorrência de nebulosidade são elevados (149 dias). Este facto indica 

fundamentalmente a influência da topografia, dado que estas neblinas são de natureza 

orográfica, originadas pela condensação das brisas húmidas pelo que, ao encontrarem uma 

barreira, são obrigadas a subir para camadas mais altas da atmosfera onde arrefecem, 

condensando. 

 

 

Área de estudo  
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5.2.5. Ventos 

Para este meteoro também só serão analisados os dados disponíveis para a Estação de 

Elvas. 

Em Elvas, o vento sopra com maior frequência do quadrante Noroeste (NW – 23,9%), 

seguindo-se em importância decrescente o quadrante de Sudoeste (SW – 18,5%) e os 

quadrantes de Nordeste e Oeste e com 14,9% e 10,6% das frequências, respetivamente (ver 

dados da tabela em Anexo 2). No que diz respeito a ventos muito intensos, pode afirmar-se 

que a sua ocorrência é praticamente nula, registando-se apenas um dia com ventos 

superiores a 36km/h. Os períodos de calmaria atingem os 7,3%. 

As velocidades médias registadas podem ser consideradas baixas, variando entre os 5,5km/h 

e os 9,9km/h. Os valores mais altos registados neste período são na direção SW com 9,9km/h. 

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, são frios de Nordeste. Quanto aos provenientes de Este são 

alternadamente frios no Inverno, e quentes no Verão.  

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. 

 

  
Figura 5.2.6. Rosa de Frequências e Velocidades médias dos ventos para a região de Elvas 

(considerando o intervalo de tempo 1951-1980). 

VENTO - valores médios anuais em Elvas

Frequência Média
Anual (%)
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5.2.6. Outros meteoros  

Os registos obtidos na estação climatológica de Elvas mostram o aparecimento de geadas 

durante cinco meses do ano, de novembro a março, ao qual corresponde um valor médio 

anual de 32 dias, ocorrendo o máximo em dezembro e janeiro.  

Na área de estudo da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” prevê-se a ocorrência de geada entre 20 

a 30 dias no ano, segundo os dados fornecidos pelo Atlas do Ambiente. 

No que diz respeito ao orvalho, verifica-se o seu aparecimento, em média, durante 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. 

 

5.2.7. Considerações finais 

O Alto Alentejo é caracterizado por ter um clima temperado continental com características 

mediterrânicas e tendência para a semiaridez. Apresenta uma certa uniformidade na região, 

sendo as pequenas variações essencialmente motivadas pela altitude. O comportamento 

térmico, com contrastes acentuados entre o Verão e o Inverno, bem como entre os períodos 

diurnos e noturnos, caracteriza-se também por uma fraca variação em toda a área, de 

temperaturas médias anuais, notando-se um abaixamento destas apenas com a altitude, de 

ocidente para oriente. 

Tendo em consideração o estudo climatológico elaborado, constata-se que o clima na região 

de Vila Viçosa é bastante seco e com Verões quentes. Os Invernos podem considerar-se 

temperados devido à média dos mínimos do mês mais frio ser superior a 3ºC. Esta situação 

é consequência de fatores condicionantes como latitude, afastamento do mar, relevo, regime 

e exposição aos ventos. 
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5.3. Geologia e Geomorfologia 

5.3.1. Geologia 

5.3.1.1. Geologia regional 

A área de estudo localiza-se na Zona de Ossa Morena (ZOM), na unidade morfoestrutural do 

Maciço Ibérico. A ZOM é uma região muito diversificada, tanto em termos estratigráficos como 

litológicos, com idades compreendidas entre o Pré-Câmbrico e o Carbonífero.  

De acordo com OLIVEIRA et al. (1991), a ZOM pode ser dividida em vários sectores tectono-

estratigráficos com base em características estratigráficas, litológicas, estruturais e 

metamórficas distintas conforme a Figura 5.3.1.  

 

 
Figura 5.3.1. Divisões tectono-estratigráficas da ZOM 

Fonte: OLIVEIRA et al., 1991 
 

De acordo com a categorização definida em OLIVEIRA et al. (1991), a área da pedreira “Monte 

D’El Rei – MJ” integra-se no designado Anticlinal de Estremoz que, por sua vez, constitui um 

subsector do sector Estremoz-Barrancos.  
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O Anticlinal de Estremoz consiste numa estrutura alongada, de direção NW-SE, dobrada 

assimetricamente, com vergência para NE e com fechos periclinais nos extremos NW e SE, 

em Sousel e no Alandroal, respetivamente, numa extensão de cerca de 40km. 

A sequência litológica do Anticlinal de Estremoz inicia-se, da base para o topo, com a 

Formação de Mares (Ma) do Proterozoico, composta por xistos negros luzentes alternantes 

com grauvaques e chertes negros. Sobre esta formação assenta, em discordância, a 

Formação Dolomítica, datada do Câmbrico inferior e composta por conglomerados e 

vulcanitos ácidos na base a que se seguem níveis pouco espessos de mármore e uma 

sequência de calcários dolomíticos. No topo da formação surge um horizonte silicioso, 

descontínuo, atualmente interpretado como lacuna resultante de exposição subaérea dos 

calcários dolomíticos no Câmbrico médio e superior. Sobre o horizonte silicioso ocorre o 

Complexo Vulcano-Sedimentar Carbonatado de Estremoz (CVSCE) de idade ordovícica, cuja 

sedimentação é iniciada por um episódio vulcânico seguido de deposição carbonatada que 

atinge espessuras bastante significativas. A deposição destes sedimentos, hoje 

transformados em mármores e calcoxistos por metamorfismo regional, termina com novo 

episódio vulcânico de natureza ácida. Envolvendo o anticlinal de Estremoz ocorrem xistos 

negros carbonosos e liditos de idade Silúrica e espessura normalmente reduzida (10-50m). 

Esta sequência está, por sua vez, envolvida numa outra sequência xistenta que se estende 

até à Formação de Terena, a SW e até à discordância câmbrico-ordovícica de São Romão, a 

NW.  

A sequência estratigráfica do anticlinal de Estremoz apresenta-se na Figura 5.3.2. 
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Figura 5.3.2. Estratigrafia do Anticlinal de Estremoz 

Fonte: LOPES & MARTINS, 2010 

 

5.3.1.2. Geologia local 

A caracterização da geologia local baseou-se na consulta e análise de elementos 

bibliográficos e cartográficos da especialidade, e estudos desenvolvidos na área de estudo, 

de que se destacam: 

• Carta Geológica de Portugal, Folha 36-D (Redondo), à escala 1:50.000, e respetiva 

Notícia Explicativa; 

• Folhas n.º 440 e n.º 426 da Carta Militar de Portugal, à escala 1:25.000, dos Serviços 

Cartográficos do Exército; 

• Carta Geológica do Anticlinal de Estremoz, à escala 1:10.000, do Instituto Geológico 

e Mineiro; 

• Cartografia Temática do Anticlinal como instrumento do Ordenamento do Território e 

Apoio à Indústria Extrativa – UNOR 3, à escala 1:2.000 (Figura 5.3.4); 

• Estudo Geológico-Geotécnico (2019) elaborado pelo Departamento de Geociências 

da Universidade de Évora; 
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• Plano de Pedreira da Pedreira n. º 5282 (2020), elaborado por Soluções de 

Engenharia. 

• Plano de Pedreira da Pedreira n.º 5282 (2022), elaborado por RM e eGiamb. 

 

 

Figura 5.3.3. Enquadramento geológico local 

Fonte: Cartografia Temática do Anticlinal – UNOR3 

 

A pedreira alvo deste estudo encontra-se no flanco SW do Complexo Vulcano-Sedimentar de 

Estremoz, onde afloram, de um modo geral, mármores brancos e cremes, embora possam 

apresentar cor rosada, por vezes com veios negros xistentos e veios castanhos a 

avermelhados. A espessura total de mármores ronda os 170 m. 

As bancadas de mármore da pedreira fazem a transição superiormente por metavulcanitos e 

inferiormente por metadolomitos, ambos sem valor do ponto de vista de rocha ornamental. 

A dolomitização secundária (vulgo olho de mocho) surge como pequenas manchas 

localizadas, consideradas de pouca importância. 
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Assim, os diferentes tipos litológicos ocorrentes na área de estudo são: 

• Metavulcanitos; 

• Mármore (calcário cristalino metamorfizado), por vezes dolomitizado e mármore 

brechificado; 

• Metadolomitos. 

 

Localmente, os estratos afetados por dobramentos em anticlinal e sinclinal, apresentam uma 

direção geral de N30º - 40ºW, com inclinações entre 60º e 70ºSW. 

O levantamento das fraturas efetuado (Figura 5.3.4) no âmbito do estudo “Cartografia 

Temática do Anticlinal como instrumento do Ordenamento do Território e Apoio à Indústria 

Extrativa” (CEVALOR, 2003), permitiu definir que: 

• As fraturas subverticais são frequentes; 

• As direções preferenciais das fraturas são NW-SE, N-S e ENE-WSW; 

• Existem também fraturas com direção NW-SE pouco inclinadas a subhorizontais, 

como resultado da descompressão do maciço; 

• As fraturas apresentam, de um modo geral, uma elevada continuidade (Figura 5.3.4). 

 
Figura 5.3.4. Diagrama de Projeção estereográfica  

(Fonte: CEVALOR, 2003) 

As fraturas principais apresentam-se muito inclinadas e com grande continuidade, prevendo-

se alterações poucas significativas na distribuição das fraturas em profundidade. As fraturas 
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de persistência muito superior a 3m estão relacionadas com as fraturas de direções N60ºE e 

N20ºE (CEVALOR, 2003; DGUE, 2019). 

 
Figura 5.3.5. Histograma da continuidade das fraturas  

(CEVALOR, 2003) 

 

No âmbito do Plano de Pedreira (SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, 2020), realizado para a 

avaliação geral da segurança estrutural da pedreira, verificou-se que o maciço rochoso não 

apresentava alteração (W1), à exceção dos níveis superiores, sujeitos aos agentes erosivos 

ao longo dos anos. Relativamente ao grau de fraturação, esta pedreira possuía um baixo grau 

de fraturação, com fraturas medianamente afastadas a afastadas (F2-3), sendo que, em 

profundidade, o seu afastamento aumenta. Os valores mais baixos registaram-se junto ao 

filão dolerítico (cabo real), com estados de alteração muito elevados (até W5) (SOLUÇÕES 

DE ENGENHARIA, 2020; DGUE, 2020).  

No que respeita à estabilidade, não foram identificadas quaisquer situações de potencial 

instabilidade, destacando-se a necessidade de acompanhar as frentes de escavação, 

parametrizando as características geológico-geotécnicas do maciço rochoso (IST-

LABGEO/CERENA, 2019). 

Na Figura 5.3.6 observam-se as litologias marmóreas predominantes na pedreira em questão. 
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Figura 5.3.6. Mármores explorados na pedreira em estudo (vista para SE). 

 

5.3.1.3. Património Geológico 

A análise do Património Geológico teve por base a consulta das bases de dados: 

• Website da Associação ProGeo (Associação Europeia para a Conservação do 

Património Geológico – Grupo Português); 

• Geossítios do GeoPortal do LNEG; 

• Geossítios do ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas). 

 

Verificou-se com esta consulta que não existem na envolvente sítios classificados como 

geossítio ou com interesse científico-cultural. O geossítio mais próximo localiza-se a mais de 

2km a NE da pedreira, no Parque Industrial de Vila Viçosa, e diz respeito ao limite do 

Precâmbrico-Câmbrico. 
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5.3.2. Geomorfologia 

5.3.2.1. Geomorfologia regional 

A Pedreira enquadra-se regionalmente na Peneplanície Alentejana, com relevo pouco 

acidentado, onde se destacam os enrugamentos de Estremoz, Borba e Vila Viçosa, 

correspondentes ao Anticlinal de Estremoz. Este caracteriza-se por apresentar uma extensa 

superfície ondulada, resultante de uma aplanação produzida pela erosão, que se destaca na 

peneplanície constituída por formações xistentas do Silúrico. A região envolvida e orientada 

no sentido SE-NW, apresenta cotas entre os 400 e os 500m, numa extensão de 

aproximadamente 40km, e de largura máxima de 7km junto a Estremoz. 

De um modo geral, o relevo natural da região (Figura 5.3.7) é relativamente plano, com 

ocorrência de elevações suaves, correspondentes a relevos dolomíticos (terrenos mais 

resistentes a fenómenos erosivos). Na região destaca-se também a Serra de Ossa, a SW, 

com 650m de altitude. Este relevo corresponde igualmente a um anticlinal, neste caso, 

constituído por formações xistentas e quartzitos do Silúrico. 

Em contraste com o relevo natural da região, ocorrem áreas bastante intervencionadas pela 

ação humana, especialmente os núcleos de exploração existentes, onde se inclui a pedreira 

em análise, que apresentam uma alteração bastante significativa a nível morfológico. Também 

as áreas envolventes, com a presença de aterros e escombreiras, modificam o relevo natural 

da região, conferindo-lhe uma paisagem industrial, característica de uma área de exploração 

ativa. 
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Figura 5.3.7. Geomorfologia regional 

 

5.3.2.2. Geomorfologia local 

Na envolvente próxima da pedreira em estudo, as altitudes médias rondam os 370-400 m, 

com diminuição abrupta das cotas na área explorada, para valores mínimos na ordem dos 

235 m (Figura 5.3.8). 

Os declives predominantes na região envolvente refletem a ação humana, com as diversas 

explorações existentes, passando de declives planos a suaves (até 5%), a relevos fortemente 

inclinados a ingremes, como se verifica na área de exploração da pedreira, com declives 

superiores a 18%. 
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Figura 5.3.8. Levantamento topográfico da pedreira 

 

 

5.3.3. Recursos Geológicos 

5.3.3.1. Definição 

A Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, considera recursos geológicos: depósitos minerais, águas 

minerais naturais, águas minero-industriais, recursos geotérmicos, massas minerais e águas 

de nascente. A esta definição pertencem, ainda, «os bens que apresentem relevância 

geológica, mineira ou educativa, com vista à sua proteção ou aproveitamento» enquadrados 

na conservação da natureza e do património cultural.  
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Apesar de serem tecnicamente recursos geológicos, a Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, não 

abrange nem as ocorrências de hidrocarbonetos nem as formações geológicas com aptidão 

para o armazenamento de dióxido de carbono, enquadrando-os sob a terminologia de bens 

geológicos. 

 

5.3.3.2. Recursos minerais 

Depósitos minerais metálicos 

As ocorrências minerais metálicas identificadas encontram-se a mais de 2km a N da pedreira, 

como por exemplo, a ocorrência de ferro (Fe) – Quintas e a de cobre (Cu) – Convento da Luz, 

ambas em Borba (SIORMINP – Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais 

Portugueses, GeoPortal do LNEG). 

No que respeita a áreas de prospeção e pesquisa, a pedreira em estudo localiza-se no interior 

da área Borba 2 (MNPP00321) (Figura 5.3.9), definida pelo Extrato 524/2021, DR 232, Série 

II, 30/11, com direitos atribuídos para a prospeção e pesquisa de Au, Cu, Pb, Zn, Ag, Sn, W, 

entre outros. 

 
Figura 5.3.9. Localização da pedreira em estudo no interior da Área de prospeção e pesquisa – Borba 

2. 
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Depósitos minerais não metálicos 

Os terrenos da pedreira estão inseridos na Área Cativa de Estremoz – Borba – Vila Viçosa, 

definida pela Portaria n.º 441/90, DR 136, Série I, de 15 de junho. O Plano Regional de 

Ordenamento da Zona dos Mármores (PROZOM), entretanto revogado, delimitou cinco 

Unidades de Ordenamento (UNOR), encontrando-se a pedreira em questão, na Unidade de 

Ordenamento 3 (Figura 5.3.10). Esta área cativa representa uma grande área com potencial 

para rochas e minerais não metálicos, cujo núcleo de indústria extrativa identificado próximo 

da pedreira em estudo é designado por Vigária. 

A UNOR 3 apresenta uma área total de cerca de 310ha, dos quais 220ha estão estipulados 

como área de exploração.  

 

  
Figura 5.3.10. Localização da Área Cativa de Estremoz-Borba-Vila Viçosa e das UNOR na Área do 

PROZOM  

Fonte: PROZOM 
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Figura 5.3.11. Explorações de massas minerais na envolvente da pedreira em estudo (DGEG). 

 

A Pedreira “Monte D’El Rei MJ” encontra-se identificada como uma pedreira de rocha 

ornamental de rochas metamórficas – mármore. Segundo o GeoPortal do LNEG, os mármores 

explorados são calcíticos de textura granoblástica, de grão médio, por vezes médio a 

grosseiro, de cores rosa, branco rosa e branco anilado, com manchas ou bandas 

acinzentadas. Na Tabela 5.3.1 apresentam-se algumas das características físico-mecânicas 

e químicas dos mármores explorados, destacando-se a calcite, que é o mineral essencial, e 

o quartzo e moscovite, minerais acessórios. 

 

Tabela 5.3.1 - Características físico-químicas e análise química dos mármores explorados. 

Fonte: GeoPortal, LNEG 

Características físico-mecânicas Características químicas 

Resistência 
à flexão 

sob carga 
centrada 

(MPa) 

Resistência 
à 

compressão 
uniaxial 
(MPa) 

Absorção 
de água à 
pressão 

atmosférica 
(%) 

Densidade 
aparente 
(kg/m3) 

Resistência 
à 

compressão 
uniaxial 

após ciclos 
de 

gelo/degelo 
(MPa) 

SiO2 
(%) 

AL2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

Fe2O3 
Total 
(%) 

12,4 109 0,1 2720 99 3,00 0,67 52,43 0,16 
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Face aos elementos apresentados e de acordo com todo o conhecimento existente, o recurso 

mineral explorado apresenta uma elevada importância regional e local. 

 

Recursos hidrogeológicos e geotérmicos 

Os Recursos Hidrogeológicos são definidos como águas minerais naturais, águas minero-

industriais e águas de nascente e, tal como definido anteriormente, encontram-se protegidos 

na Lei n.º 54/2015, de 22 de junho. 

Os recursos hidrominerais e os seus perímetros de proteção estão ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 90/90, uma vez que se trata de um regime geral de revelação e de aproveitamento dos 

recursos geológicos, nomeadamente os recursos hidrominerais, onde se incluem as águas 

minerais naturais, que são consideradas como domínio público do Estado. Esta lei estabelece 

medidas de proteção e condicionamentos às atividades quando é explorado um recurso 

hidromineral, para que sejam garantidas as características da água bem como a 

disponibilidade e condições de exploração. 

Com base no pressuposto, não se verificam ocorrências geotérmicas ou concessões 

hidrominerais na envolvente da pedreira em estudo. 

 

 

5.3.4. Tectónica  

5.3.4.1. Estrutura regional 

Do ponto de vista tectónico, a megaestrutura do Anticlinal de Estremoz teve origem no ciclo 

orogénico hercínico, caracterizando-se por apresentar vergência para NE, planos axiais 

subverticais e eixos com orientação geral NW-SE, mergulhantes para os fechos em periclinal 

nas extremidades NW e SE (CARVALHOSA et al., 1987). Esta estrutura foi originada pela 

atuação de duas fases de deformação varisca principais, uma em regime dúctil e a segunda 

em dúctil-semifrágil, que se fizeram sentir desde o Devónico médio até aos finais do 

Carbónico. 

A primeira fase de deformação originou dobramento isoclinal apertado, sinmetamórfico, com 

direção axial N-S a NNW-SSE, e xistosidade S1, sendo que nas zonas de metamorfismo mais 

intenso formaram-se dobras deitadas com a mesma orientação (CARVALHOSA et al., 1987). 

Esta fase é responsável pela xistosidade que os mármores do CVSCE apresentam, a que 
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frequentemente se associam dobras com planos axiais de atitude variável e fracamente 

inclinados.  

A segunda fase de deformação é responsável pela orientação NW-SE do anticlinal e pela 

direção geral das estruturas na ZOM. Tem um carácter mais frágil, sendo responsável pela 

génese de dobras métricas a quilométricas com planos axiais subverticais ou fortemente 

inclinados para SE, e desenvolvimento de uma clivagem de crenulação nos xistos e clivagem 

de fratura subvertical nos mármores geralmente oblíqua a S0 e S1, ambas mais ou menos 

desenvolvidas.  

Regionalmente ocorre ainda uma segmentação longitudinal (NNW-SSE) controlada pelos 

flancos verticais das dobras de segunda fase que também corresponde à reativação em 

regime frágil – dúctil de bandas de cisalhamento anteriores.  

Cronologicamente segue-se uma fase de deformação tardia que produziu maioritariamente 

desligamentos esquerdos WSW-ENE e os conjugados direitos NE-SW, menos representados, 

com abatimento do bloco a SE, na terminação SE do anticlinal e abatimento do bloco a NW 

na terminação NW do anticlinal. No conjunto, estas fraturas refletem os estados finais da 

deformação que originou a estrutura do anticlinal de Estremoz. Frequentemente estas 

descontinuidades estão sublinhadas por filões doleríticos contemporâneos do grande filão do 

Alentejo (Messejana – Ávila) (Figura 5.3.12). A conjugação das falhas WSW-ENE com os 

cisalhamentos NNW-SSE é responsável por uma segmentação da estrutura em blocos onde, 

pelo menos à superfície, o mármore apresenta características texturais distintas.  

Em seguida atuaram no Anticlinal de Estremoz os campos de tensão tardí-hercínicos e alpinos 

associados ao levantamento isostático da cadeia por descompressão que induz uma extensa 

rede de fraturas NE-SW a NNE-SSW, acompanhada por um sistema conjugado subordinado 

de direção NNW-SSE que, no conjunto, são responsáveis pela extensa fraturação que o 

maciço apresenta. As fraturas NNE-SSW, cuja inclinação é sub-vertical, estão associadas à 

dolomitização secundária (“Olho de Mocho”). 

Posteriormente, dá-se a instalação de uma rede filoniana (“cabos reais”), nas fraturas ENE-

WSW. Os filões apresentam, em alguns casos, dezenas de metros de espessura e 

quilómetros de comprimento, interrompendo a continuidade dos mármores segundo ENE-

WSW, perpendicularmente ao eixo do anticlinal, e que podem condicionar localmente as 

explorações. 
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Figura 5.3.12. Neotectónica na região em estudo 

Adaptado de: Cabral (2012) e LNEG & IGM (QAFI) 
Altimetria: ASTER GDEM 2009 

 

 

5.3.4.2. Estrutura local 

A área de estudo enquadra-se preferencialmente no flanco inverso de dobra da 1ª fase dos 

dobramentos hercínios e junto ao contacto com os metavulcanitos do topo do CVSC. As 

restantes explorações da zona de Vigária exibem efeitos das duas fases de dobramento da 

orogenia hercínica, ocupando o flanco normal do sinclinal de 1ª fase e dobras de 2ª e 3ª fases 

do segundo dobramento (CEVALOR & INETI, 2008). 

Na unidade de ordenamento (UNOR) 3 das principais famílias de fraturas atuantes têm 3 

direções preferenciais NW-SE, N-S e ENE-WSW (CEVALOR & INETI, 2008). De acordo 

DGUR (2020), verifica-se a existência de 4 famílias de fraturas, com as propriedades físicas 

sintetizadas na Tabela 5.3.2.  

As fraturas principais apresentam-se muito inclinadas e com grande continuidade, prevendo-

se alterações poucas significativas na distribuição das fraturas em profundidade. As fraturas 

de persistência muito superior a 3m estão relacionadas com as fraturas de direções N60ºE e 

N20ºE (CEVALOR, 2003 & DGUE, 2019). 
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Tabela 5.3.2 – Valores médios das propriedades físicas (DGUE, 2020) 

Nome Direção Inclinação Continuidade 
Grau de 

alteração (W) 
Abertura 

(A) 

Família 1 Sub-horizontal --- 2-3 1-3 1-3 

Família 2 N50º a 70ºW 30º a 85º SW/NE 2-3 1-2 2 

Família 3 N10º a 30ºW 30º a 70º SW 2-3 1-2 1-2 

Família 4 N34º a 65ºE 30º a 80º NW/SE 2 1-3 2 

NOTA: Continuidade (C): < 1 m (C1), 1 – 3 m (C2), 3 – 10 m (C3), 10 – 30 m (C4) e > 30 m (C5); Grau de alteração (W); Abertura (A): (A1) inferior a 1mm, 
(A2) 1 a 3 mm, (A3) 3 a 10 mm, (A4) 10 a 30 mm, e (A5) superior a 30 mm 

 

 

No que respeita ao espaçamento entre fraturas o estudo da cartografia temática (CEVALOR, 

2003) aponta para valores médios de espaçamento entre fraturas na ordem do 1,06m, sendo 

que, localmente, foram verificados espaçamentos muito superiores entre as principais 

fraturas. 

Na Figura 5.3.13 apresenta-se um corte interpretativo da estrutura evidenciando a zona onde 

se localiza a pedreira em estudo. 

 
Figura 5.3.13. Corte interpretativo realizado nas imediações da pedreira em estudo. 

Fonte: CEVALOR (2003) 

 

Conforme referido no ponto anterior da geologia local, localmente, os estratos apresentam 

uma direção geral de N30º40ºW, com pendores para SW entre os 60º e os 70º. 

 

5.3.5. Sismicidade 

No respeitante à sismicidade, Portugal continental encontra-se inserido na placa litosférica 

Eurasiática, relativamente próxima da fratura Açores-Gibraltar que estabelece o limite entre 

as duas placas tectónicas: a Eurasiática e a Africana. Neste contexto, Portugal pertence à 

subplaca ibérica, separada da restante área continental europeia pela cadeia pirenaica. 
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Tendo em consideração a geodinâmica regional, considera-se que a região definida pode ser 

afetada por sismicidade interplaca e intraplaca. O primeiro tipo de atividade sísmica está 

associado à zona de fratura Açores-Gibraltar, na fronteira das placas Eurasiática e Africana, 

com registo de sismos de magnitude elevada. O sismo de 1 de novembro de 1755 de 

intensidade VII, corresponde ao tipo de sismicidade interplaca, que na região em estudo, 

existem relatos que indicam a mesma intensidade no Alandroal. 

A significativa atividade sísmica intraplaca, associada a movimentos ao longo de estruturas 

de ressonância no interior da placa Eurasiática, resultantes da acumulação de tensões e 

consequentemente do desenvolvimento de deformações, origina sismos de magnitude 

moderada. O sismo de 23 de abril de 1909, designado por sismo de Benavente, também foi 

sentido no Alandroal e Redondo, com pouca intensidade (IV a VI). 

 

5.3.5.1. Intensidade 

Considerando a carta de sismicidade histórica de Portugal Continental entre 1755 e 1996, à 

escala 1:1.000.000, do Atlas do Ambiente (Figura 5.3.14, do lado esquerdo) verifica-se que a 

área de estudo se localiza na zona de intensidade sísmica VIII. Esta escala de graus de 

intensidade é baseada num reconhecimento subjetivo dos efeitos da vibração no 

comportamento das pessoas e no grau de destruição provocado. 

O grau de intensidade VIII, designado por Ruinoso, representa o seguinte: Afeta a condução 

dos automóveis. Danos nas alvenarias C com colapso parcial. Alguns danos na alvenaria B e 

nenhuns na A. Quedas de estuque e de algumas paredes de alvenaria. Torção e queda de 

chaminés, monumentos, torres e reservatórios elevados. As estruturas movem-se sobre as 

fundações, se não estão ligadas inferiormente. Os painéis soltos no enchimento das paredes 

são projetados. As estacarias enfraquecidas partem. Mudanças nos fluxos ou nas 

temperaturas das fontes e dos poços. Fraturas no chão húmido e nas vertentes escarpadas. 

O Regulamento de Segurança e Ações em Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio, apresenta as normas de construção 

antissísmica a adotar em cada uma das quatro regiões sísmicas definidas. De acordo com 

este regulamento, a área de estudo encontra-se na Zona B, na qual é admitido o coeficiente 

de sismicidade (α) de 0,7 (Figura 5.3.14, do lado direito). 
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Figura 5.3.14. Sismicidade histórica de Portugal Continental (1755 a 1996) (Esq.) e Zonamento 

Sísmico (Dir.) 

Fonte: Altas do Ambiente, RSAEEP (1983) 

 

Este regulamento define espetros de potência traduzidos por um coeficiente sísmico de 

referência, 0, que apesar de já ter em conta a estrutura a edificar, ainda depende da natureza 

dos terrenos. Assim, a NP EN 1998-1: 2010 prevê 7 tipologias de terreno de fundação distintas 

(Tabela 5.3.3), sendo que, para a área em apreço, o terreno de fundação deverá ser 

considerado do tipo A. 
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Tabela 5.3.3. Tipologias de terreno, de acordo com a NP EN 1998-1:2010. 

Tipo de 
terreno 

Perfil Estratigráfico 

Parâmetros 

Vs, 30 (m/s) NSPT 
Cu 

(kPa) 

A 
Rocha ou outra formação geológica de tipo rochoso, que inclua, no 
máximo, 5 m de material mais fraco à superfície. 

>800 - - 

B 

Depósitos de areia muito compacta, de seixo (cascalho) ou de argila 
muito rija, com uma espessura de, pelo menos, várias dezenas de 
metros, caracterizados por um aumento gradual das propriedades 
mecânicas com a profundidade. 

360-800 >50 >250 

C 
Depósitos profundos de areia compacta ou medianamente compacta, 
de seixo (cascalho) ou de argila rija com uma espessura entre várias 
dezenas e muitas centenas de metros. 

180-360 15-50 70-250 

D 
Depósitos de solos não coesivos de compacidade baixa a média 
(com ou sem alguns estratos de solos coesivos moles), ou de solos 
predominantemente coesivos de consistência mole a dura. 

<180 <15 <70 

E 
Perfil de solo com um estrato aluvionar superficial com valores de vs 
do tipo C ou D e uma espessura entre cerca de 5 m e 20 m, situado 
sobre um estrato mais rígido com vs > 800 m/s. 

   

S1 
Depósitos constituídos ou contendo um estrato com pelo menos 10 
m de espessura de argilas ou siltes moles com um elevado índice de 
plasticidade (PI > 40) e um elevado teor de água. 

<100 
(indicativo) 

- 10-20 

S2 
Depósitos de solos com potencial de liquefação, de argilas sensíveis 
ou qualquer outro perfil de terreno não incluído nos tipos A – E ou S1. 

   

 

5.3.5.2. Zonamento sísmico 

De acordo com o estipulado na norma NP EN 1998-1: 2010 e no respetivo Anexo Nacional 

(NA), a área de estudo enquadra-se na zona sísmica 1.5, com o Tipo 1 de ação Sísmica 

(ATS1) e, a zona sísmica 2.4 para o Tipo 2 de ação sísmica (ATS2) (Figura 5.3.15). 

Em conformidade com este zonamento sísmico, os valores de aceleração máxima (ɑgR) de 

referência a considerar são de 0.6m/s2 (zona sísmica 1.5) e 1.1m/s2 (zona sísmica 2.4). 
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Figura 5.3.15. Zonamento sísmico segundo o Anexo Nacional NA da NP EN 1998-1:2010. 

 

Na Figura 5.3.16 apresenta-se o registo histórico de sismos, classificados de acordo com a 

intensidade (escala de Mercalli modificada) e magnitude. Na área de estudo registam-se as 

ocorrências de sismos no intervalo entre <1 e 4, referentes a magnitudes baixas a moderadas. 

De um modo geral, na envolvente não se registam sismos de magnitudes elevadas, 

localizando-se a ocorrência com magnitude 4 no extremo NW da imagem (dir.), datada de 

2010. É possível verificar a semelhança entre o padrão de ocorrência sísmica e os 

movimentos/cinemática, o que sugere que a tectónica regional tem uma grande influência 

nestes fenómenos. 
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Figura 5.3.16. Sismicidade histórica: Intensidade Sísmica (1395-2022) (dir.) e Magnitude Sísmica 

(1923-2022) (Esq.) 

Dados sismicidade: Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es) 
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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 

úteis adequar a ocupação desejada de determinado local ao tipo de solo ali existente. 

 

5.4.1. Tipo de 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). 

Assim, segundo o Atlas do Ambiente, os solos existentes no concelho de Vila Viçosa estão 

classificados como Luvissolos (Luvissolos férricos e rodocrómicos cálcicos) e Litossolos 

(êutricos) (Figura 5.4.1). 

Na área de estudo, os solos estão classificados como Luvissolos rodocrómicos cálcicos. 

 

 
Figura 5.4.1. Caracterização do tipo de solos existente no concelho de Vila Viçosa. 

Fonte: Atlas do Ambiente 
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De acordo com a classificação da FAO, os Luvissolos são solos com um horizonte B árgico 

com capacidade de troca catiónica igual ou superior a 24cmol/kg de argila e uma saturação 

em bases igual ou superior a 50% em toda a espessura do horizonte B. Não possui horizonte 

A mólico, nem horizonte E com transição abrupta para um horizonte inferior de permeabilidade 

lenta, sem a forma de distribuição da argila e sem a penetração em forma de línguas que 

servem de diagnóstico, respetivamente, aos Planossolos, aos Nitissolos e aos 

Podzoluvissolos. 

 

 

5.4.2. Capacidade de uso do solo 

Para a Capacidade de Uso do Solo, recorreu-se igualmente à classificação SROA, 

disponibilizada pelo Atlas do Ambiente.  

A Carta de Capacidade de Uso do Solo agrupa os solos em manchas de acordo com as suas 

limitações e potencialidades sempre do ponto de vista da sua exploração agrícola. A 

capacidade de uso divide-se em Classes de usos, que vão desde a classe A (sem limitações 

para a agricultura) até à classe F (sem capacidade para a agricultura). 

Tendo em consideração a informação disponibilizada pelo Atlas do Ambiente (Figura 5.4.2), 

pode-se afirmar que os solos presentes no concelho de Vila Viçosa têm baixa a fraca aptidão 

para o uso agrícola.  

A maioria dos solos na envolvente da área de estudo tem limitações severas (Classe E), além 

de existirem solos com limitações moderadas (Classe B) ou condicionados por limitações 

acentuadas (Classe C).  

Na área destinada à pedreira “Monte D’El Rei MJ” predominam os solos de Classe B 

(limitações moderadas) e Classe C (condicionada por limitações acentuadas). 
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Figura 5.4.2. Carta de Capacidade de Uso do solo para a área da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”  

Fonte: Altas do Ambiente 

 

Na área da pedreira, os solos existentes estão condicionados para a agricultura devido a 

limitações moderadas a acentuadas, pelo que a transformação do solo para a exploração de 

mármore com fins ornamentais, como pretendido pelo proponente, não é questionável. 

 

 

5.4.3. Ocupação do uso do solo atual 

Analisando a carta de capacidade de uso do solo, onde se verifica que a maior percentagem 

de solos da área em questão apresenta uma capacidade fraca para a agricultura, e 

considerando os usos atuais, pode afirmar-se que a atividade extrativa tem vindo, nas últimas 

décadas, a substituir um uso exclusivamente agrícola, dada a sua grande rentabilidade 

económica. Deste uso agrícola, podem-se observar ainda grandes áreas de ocupação na 
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região envolvente, precisamente nos locais onde o recurso geológico não apresenta 

características que permitam a sua exploração rentável.  

De facto, existe ainda alguma conciliabilidade entre a atividade agrícola e a extrativa, pois é 

visível a presença de olivais e campos de cultivo, bem como de alguns terrenos que ainda 

não foram sujeitos a intervenção humana, junto a grandes manchas de uso extrativo e 

industrial (Figura 5.4.3 – respeitante à foto aérea). 

De acordo com o definido no Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Viçosa, mais 

concretamente na sua Planta de Ordenamento, verifica-se que a envolvente da área de 

estudo está maioritariamente classificada como “Espaço de Indústria Extrativa – Área de 

Exploração”. 

Esta classificação está de acordo com o facto de toda a área da pedreira estar incluída na 

“Área Cativa da Zona dos Mármores”, no âmbito do PROZOM, apesar de este plano regional 

já ter sido revogado para o PROTA (que classifica a área como UOPG3 – Vigária).  

Assim, relativamente ao que se encontra definido nos planos que regem a área onde se insere 

a Pedreira “Monte D’El Rei MJ”, é possível afirmar que não existem conflitos entre o uso atual 

do solo, o uso futuro e as figuras de ordenamento atualmente a vigorar. 

A UOPG3 apresenta características de área tipicamente industrial, onde a remoção e 

consequente inutilização dos solos já ocorreu aquando da implantação das escavações e 

escombreiras. Assim, é uma realidade que a envolvente à área em estudo seja 

essencialmente industrial, marcada pela presença de outras pedreiras em exploração, que 

confrontam com a área em estudo, conforme se pode observar na Figura 5.4.4. seguidamente 

apresentada.  

A área industrial, correspondente à indústria extrativa, insere-se numa matriz de ocupação 

mais vasta, cuja envolvente é constituída essencialmente por olival, manchas de montado e 

por solos anteriormente afetos ao uso agrícola, atualmente incultos. 
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Figura 5.4.3. Aspeto atual da área de estudo, bem como da respetiva envolvente, com zonamento 

das classes de solo dominantes. 

 

Segundo a Carta de Uso e Ocupação do Solo de 2018 (COS2018), disponibilizada pela 

Direção Geral do Território (Figura 5.4.4), na envolvente da área de estudo os terrenos são 

fundamentalmente classificados como “Territórios artificializados”, “Agricultura”, “Pastagens” 

e ”Superfícies agroflorestais”. 

Especificamente na área da pedreira “Monte D’El Rei MJ”, os terrenos estão classificados 

como “Territórios Artificializados”. 

 

Terrenos agrícolas 
ou incultos 
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Terrenos agrícolas 
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Figura 5.4.4. Carta de Uso e Ocupação do Solo de 2018 (COS2018 – N1) para a área de estudo e 

respetiva envolvente 

Fonte: COS2018, Direção Geral do Território 

 

As fotos apresentadas na Figura 5.4.5 demonstram o uso do solo na área de estudo e 

respetiva envolvente mais próxima. 
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Figura 5.4.5. Uso atual do solo na área de estudo referente à pedreira. 

  

Pedreira “Monte 
d’El Rei MJ” 
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5.5. Recursos hídricos  

5.5.1. Recursos hídricos superficiais 

5.5.1.1. Enquadramento regional 

A região hidrográfica constitui a unidade principal de planeamento e gestão das águas, tendo 

por base a bacia hidrográfica (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro – Lei da Água), sendo o 

domínio hídrico da área de estudo incluído na Região Hidrográfica do Rio Guadiana RH7, de 

acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica PGBH - RH7 (Figura ).  

A bacia hidrográfica do Rio Guadiana estende-se, na sua maioria, pelas unidades 

correspondentes ao Maciço Antigo e Orla Meridional Algarvia abrangendo uma superfície total 

de 66.800km2, dos quais cerca de 83% ocorrem em território espanhol, sendo o restante 

(17%), correspondente à zona do baixo Guadiana, em Portugal.  

O relevo em território português caracteriza-se pela típica Peneplanície Alentejana, cujo relevo 

é baixo e regular. O rio Guadiana constitui um coletor principal dos diversos cursos de água 

do Alentejo Oriental, do território espanhol contíguo e dos cursos de água da vertente NE da 

Serra do Caldeirão. Os principais cursos de água correm em vales encaixados, com formas 

retilíneas ou complexas e formam fundos aluviais de pequenas dimensões. 

 

 
Figura 5.5.1. Enquadramento da Bacia Hidrográfica do rio Guadiana, localizando a pedreira em 

estudo no concelho de Vila Viçosa. 
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5.5.1.2. Enquadramento local 

A Bacia do Rio Guadiana é composta por várias sub-bacias (num total de 52), sendo que a 

área em estudo se localiza na sub-bacia hidrográfica do Guadiana, na massa de água da 

Ribeira do Lucefécit, afluente do rio Guadiana (Figura 5.5.2). Esta sub-bacia tem de área cerca 

de 410km2 e uma altitude média de 275m. 

A Ribeira de Lucefécit, localizada na margem direita do Rio Guadiana, representa uma das 

principais estruturas naturais de drenagem da região, dando origem à Albufeira de Lucefécit, 

com capacidade superior a 10hm3. Esta albufeira desempenha um papel de grande 

importância na região, principalmente na época seca, dada a sua utilização para regadio, 

como também para fins lúdicos.  

 
Figura 5.5.2. Enquadramento da sub-bacia da Ribeira de Lucefécit, com respetiva rede hidrográfica 

 

Do ponto de vista climático, a área de estudo apresenta características de invernos 

moderados e verões muito quentes, com valores de insolação e evapotranspiração elevados 

(superior a 1200mm/ano). A precipitação anual média ponderada na sub-bacia da Ribeira de 

Lucefécit ronda os 540mm, verificando-se no ano húmido cerca de 700mm, atingindo valores 

mínimos no ano seco de aproximadamente 400mm (PGRH - 3º ciclo, 2021). 
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De um modo geral, a rede de drenagem apresenta-se de uma forma dendrítica, com linhas 

de água da região torrenciais, cujos caudais variam em função dos valores de pluviosidade, 

sendo que a Ribeira de Lucefécit é a única de regime permanente na região, uma vez que é 

alimentada por nascentes (descarga natural do maciço carbonatado) e também pelas 

descargas efetuadas pelas diversas pedreiras existentes. 

O substrato calcário, pela sua permeabilidade, caracteriza-se pela existência de redes de 

drenagem superficiais pouco densas, o que se constata na área de estudo. Verifica-se 

também que, à medida que ocorrem outros substratos geológicos, nomeadamente xistentos, 

a densidade da rede aumenta substancialmente. 

A massa de água da Ribeira de Lucefécit está identificada como uma zona sensível de acordo 

com a classificação ao abrigo do critério de eutrofização (Portaria n.º 188/2021, de 8 de 

setembro).  

De acordo com a cartografia local, especialmente presente no PDM de Vila Viçosa (ver 

capítulo do Ordenamento do Território), na área de estudo está cartografada uma linha de 

água superficial, no entanto, dado o elevado grau de intervenção humana na envolvente, por 

parte das diversas pedreiras em laboração ou inativas, que constituem o núcleo da Vigária, 

as principais alterações na rede de drenagem superficial já ocorreram anteriormente. 

 

5.5.1.3. Qualidade das águas superficiais 

De acordo com o PGRH7 – 2ºciclo, o estado global das águas superficiais na região é 

classificado como insuficiente a bom (Figura 5.5.3), no entanto, localmente, na sub-bacia da 

ribeira de Lucefécit, o estado químico é desconhecido. A qualidade das águas nesta sub-bacia 

é concordante com o estado de má qualidade das águas dos restantes afluentes do Guadiana, 

destacando-se os níveis elevados de nitratos, azoto amoniacal e coliformes fecais. 
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Figura 5.5.3. Estado global das massas de água superficiais, de acordo com o PGRH - 2º ciclo. 

 

Salienta-se que a variabilidade do estado de qualidade da água contribui para uma grande 

vulnerabilidade da rede hidrográfica à poluição, dadas as oscilações dos caudais disponíveis, 

de acordo com a época seca ou húmida. 

Esta região hidrográfica é afetada essencialmente pela poluição produzida nas áreas urbanas 

e a gerada pela atividade agrícola, criando graves problemas de eutrofização das linhas de 

água, contribuindo para a insuficiente qualidade da água para usos comuns. O Rio Guadiana 

apresenta-se, no geral, numa situação Meso/Eutrófico, e a Albufeira de Lucefécit encontra-se 

num estado Mesotrófico ou Meso/Eutrófico.  

De acordo com o PGRH do Guadiana, na envolvente da pedreira, registam-se pressões 

qualitativas pontuais, com a presença da ETAR urbana. Assinala-se a agricultura como uma 

das pressões difusas significativas das águas superficiais. As principais fontes de poluição 

urbana identificadas dizem respeito a descargas pontuais do setor primário. 

Nos riscos relacionados com a exploração de recursos minerais apenas são indicados, a nível 

da bacia hidrográfica, aqueles relacionados com a exploração de minerais metálicos, que não 

apresentam grande expressão. No que se refere à indústria extrativa, sem dúvida a indústria 

mais marcante da região onde se insere a área em estudo, não existe qualquer referência. 
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5.5.2. Recursos hídricos subterrâneos 

5.5.2.1. Metodologia 

A metodologia adotada na caraterização dos recursos hídricos subterrâneos da área de 

estudo consistiu no enquadramento ao nível da região hidrográfica e da massa de água.  

A partir deste enquadramento foi elaborada a caraterização, nas suas componentes de 

quantidade, qualidade e usos com base na análise das cartas militares e fotografia aérea, e 

na consulta de informação acerca das massas de água interessadas pelo estudo e disponíveis 

no PGRH do Guadiana, no SNIRH, no SNIAmb, entre outros. Foi ainda abordado o impacte 

das Alterações Climáticas sobre os recursos hídricos na região do estudo. 

Para a caraterização da hidrogeologia da região do estudo recorreu-se à bibliografia científica 

existente, em particular sobre o Sistema Aquífero Estremoz-Cano, e a dados piezométricos e 

de qualidade disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). 

Para a caracterização da qualidade e pressões sobre a massa de água subterrâneas contou-

se com a informação disponibilizada no SNIAmb, no SNIRH, no Plano de Gestão Região 

Hidrográfica e em relatórios técnico-científicos existentes para a área do estudo. Foi ainda 

avaliada a vulnerabilidade à poluição, dos aquíferos presentes na área de estudo por 

aplicação do método EPPNA e do índice de vulnerabilidade DRASTIC. 

Quanto à caraterização dos usos e utilizações da água (identificação dos pontos de água da 

área de estudo e caracterização dos respetivos usos), esta foi desenvolvida a partir do 

reconhecimento de campo, da análise da fotografia aérea e dos dados disponíveis no Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). 

 

5.5.2.2. Enquadramento 

A área do projeto localiza-se na massa de água subterrânea designada por Estremoz-Cano, 

com o código A4. Trata-se de uma massa de água classificada ao abrigo da Diretiva Quadro 

da Água (DQA) com um estado global Inferior a bom (3) (SNIAmb, 2022). O estado 

quantitativo desta massa de água é Bom (2) e o estado químico é Medíocre (3) em resultado 

da concentração em nitratos (SNIAmb, 2022). 

As principais pressões sobre a qualidade da massa de água são do tipo difuso e têm origem 

dos sectores agrícola e florestal e da pecuária – Tabela 5.5.1. 
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Tabela 5.5.1. Pressões sobre a qualidade da massa Estremoz-Cano  

(Fonte: SNIAmb, 2022). 

Cargas 

Pressões qualitativas difusas por setor 

Agrícola e Florestal Pecuária 

N total (kg/ano) 40 091,49 43 566,49 

P total (kg/ano) 1 550,89 - 

P P2O5 (kg/ano) - 555,97 

 

A massa de água Estremoz-Cano (Figura 5.5.4) é um sistema aquífero carbonatado, do tipo 

cársico, fissurado e poroso, maioritariamente livre. O seu desenvolvimento em planta 

apresenta uma forma alongada com a direção NW-SE, um comprimento de cerca de 50km, e 

uma largura máxima de 7km. A área é de 202,1km2. Carateriza-se pela estrutura geral em 

anticlinal, onde o núcleo e as rochas encaixantes, de natureza xistenta, têm comportamento 

menos permeável que as rochas carbonatadas paleozoicas que suportam o aquífero, e pela 

extensa aplanação de natureza carbonatada correspondente aos calcários lacustres 

plistocénicos de Cano.  

 
Figura 5.5.4. Enquadramento hidrogeológico do Sistema Aquífero Estremoz-Cano. 

Fonte: ERHSA, 2000 
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O aquífero com suporte litológico nas rochas carbonatadas paleozoicas possui em alguns 

locais uma espessura superior a 300m. O aquífero com suporte litológico nos calcários 

lacustres plistocénicos tem uma espessura da ordem de 20m. 

A infiltração é muito heterogénea em resultado da espessura e teor argiloso da terra rossa e 

do desenvolvimento da carsificação. 

A circulação da água no sistema aquífero, que ocorre a partir da rede de falhas, diaclases e 

cavidades cársicas, sofre normalmente variações significativas durante o ano devido às 

condições hidrológicas da região de que resultam alterações significativas nos níveis da água 

subterrânea (CUPETO, 1991; CARVALHO et al., 1998; MIDÕES, 2002). Além das condições 

hidrológicas, a atividade extrativa é também apontada como causa do rebaixamento destes 

níveis (ERHSA, 2000).  

Quanto às principais direções do escoamento, na zona a sul de Borba a variação dos níveis 

sugere um fluxo mais ou menos radial, no sentido dos flancos do anticlinal enquanto a NW de 

Estremoz o sentido de fluxo da água subterrânea processa-se de SE-NW – Figura 5.5.5. Nos 

calcários lacustres do Cano o fluxo subterrâneo ocorre igualmente no sentido SE-NW. 

 

Figura 5.5.5. Direções principais do escoamento no sistema aquífero Estremoz-Cano.  

Fonte: Midões et al., 1999 
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Na Figura 5.5.6 apresenta-se a superfície piezométrica estimada para o sistema aquífero 

Estremoz-Cano, para o ano hidrológico 2021/22. 

 

 

Figura 5.5.6. Superfície piezométrica média do nível de água no sistema aquífero Estremoz-Cano (o 

círculo a laranja representa a localização aproximada da propriedade).  

Fonte: SNIRH, 2022 

 

Tal como na maioria dos aquíferos cársicos, o sistema aquífero Estremoz-Cano carateriza-se 

por uma transmissividade muito heterogénea, com valores entre 53 e 5500 m2/dia, e um 

coeficiente de armazenamento variável entre 10-3 e 10-2 (Cupeto, 1991; Carvalho et al., 1998; 

Midões, 2002). 

Existe algum consenso da comunidade científica relativamente à infiltração eficaz no sistema 

aquífero, avaliada em 25% da precipitação. Considerando uma precipitação média anual de 

668,1mm, estima-se que as entradas no sistema aquífero sejam de 33,76hm3/ano.  
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A recarga do sistema aquífero é direta pela precipitação, pelo escoamento superficial das 

linhas de água principais, e no caso dos calcários lacustres de Cano é ainda assegurada pelos 

aquíferos subjacentes. 

São várias as descargas naturais do aquífero das rochas carbonatadas paleozoicas 

localizando-se a maioria junto ao contato com os xistos encaixantes, em zonas de intersecção 

de fraturas de orientação NE-SW e, portanto, perpendiculares à maior dimensão planimétrica 

de desenvolvimento do sistema aquífero. 

Relativamente aos calcários lacustres plistocénicos, a descarga natural mais importante, de 

caráter permanente, é Vale do Freixo. 

Quanto à hidroquímica, a água do aquífero das rochas carbonatadas é bicarbonatada cálcica 

a calco-magnesiana. A água do aquífero dos calcários lacustres de Cano distingue-se da 

anterior pela elevada mineralização, superior a 1.000μS/cm. 

O Sistema Estremoz-Cano é origem de água ao abastecimento público de 5 concelhos 

(Sousel, Estremoz, Borba, Vila Viçosa e Alandroal), à rega, à pecuária e à atividade extrativa. 

De acordo com ERHSA (2000), a quase totalidade da água consumida na área do sistema 

aquífero tem origem subterrânea. 

Atendendo à importância do sistema aquífero Estremoz-Cano no abastecimento de água às 

populações, este é considerado uma zona protegida classificada como Zona Designada para 

a Captação de água Destinada ao Consumo Humano. 

Não se identificaram perímetros de proteção de captações de água para consumo humano 

no sistema aquífero Estremoz-Cano. 

O setor central e norte do sistema aquífero Estremoz-Cano integra a Zona Vulnerável de 

Estremoz-Cano definida pela Portaria nº 164/2010, de 16 de março. 

 

5.5.2.3. Caracterização da área de estudo 

A Pedreira n.º 5282 localiza-se no flanco SW do anticlinal de Estremoz (Figura 5.5.7), no setor 

do sistema aquífero das rochas carbonatadas paleozoicas. 

Esta pedreira, presentemente inativa, tem um furo, com a licença 915/DGSA/DDH/DAA/03, 

que abastece as instalações sociais. A profundidade do furo é de cerca de 200m. O relatório 

de sondagem não está disponível e não existem análises à qualidade da água. 
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Figura 5.5.7. Localização da pedreira (círculo laranja) no sistema aquífero Estremoz-Cano. 

 

Na Figura 5.5.8 apresenta-se a variação do nível piezométrico num conjunto de pontos de 

água da rede de quantidade da APA, disponíveis no SNIRH. As localizações destes pontos 

de água constam da Figura . 

Tendo em consideração o início dos registos em cada um dos pontos de água, observa-se: 

• uma ligeira redução no nível piezométrico nos pontos de água 440/107 e 426/337; 

• uma significativa redução no nível piezométrico nos pontos de água 426/334 e 

426/348; 

• um ligeiro aumento no nível piezométrico nos pontos de água 426/302 e 426/335. 

 

Deste conjunto de pontos de água, os mais próximos da pedreira são 426/335 e 426/334. 

Considerando os níveis piezométricos médio registados nestes pontos de água entre 2010 e 

2021/22, verifica-se uma variação entre a cota mínima de 378,76m, em 426/335 e a cota 

máxima de 440,11m, em 426/334.  
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Figura 5.5.8. Evolução do nível piezométrico nos pontos de água da rede de quantidade mais 

próximos da Pedreira.  

Fonte: SNIRH, 2022. 

 

Figura 5.5.9. Localização dos pontos de água da rede de quantidade. 



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 133 

Considerando o valor médio da cota do nível piezométrico nos 6 piezómetros mais próximos, 

estimou-se para a área de estudo a superfície piezométrica média apresentada na Figura 

5.5.10. Atendendo a esta informação, o nível piezométrico médio na zona da Pedreira situar-

se-á entre as cotas 380 e 385m. 

Uma vez que as cotas do fundo da corta, atualmente se situam próximo da cota 245m, verifica-

se que os níveis aquíferos estarão a ser intersectados pela corta.  

A piezometria deste setor do sistema aquífero permite ainda concluir que a zona da pedreira 

comporta-se atualmente como uma zona de descarga do sistema aquífero. 

As águas que se acumulam na corta, provenientes quer das descargas de água subterrânea 

quer da precipitação, são bombeadas e descarregadas para vala junto à EN254 que recebe 

as águas com as mesmas origens do setor da Pedreira d’El Rei. 

 

 

Figura 5.5.10. Superfície piezométrica média da área de estudo. 

 

Considerando a classificação da qualidade da água do sistema aquífero disponibilizada no 

SNIRH para os três pontos de água mais próximos da Pedreira n.º 5282, com os códigos 
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426/295, 426/300 e 440/97, constante da Tabela 5.5.2, cujas localizações são apresentadas 

na Figura 5.5.11, verifica-se que houve uma deterioração da qualidade da água no ponto de 

água 426/295 nos últimos anos e em 2021 a classificação > A3 decorreu das elevadas 

concentrações em fosfatos.  

Nos pontos de água 426/300 e 440/97 a qualidade da água oscilou nos últimos anos entre a 

classificação A1 e A2, sendo que os parâmetros responsáveis pelas classificações A2 são o 

oxigénio dissolvido e, apenas no caso do ponto de água 440/97, o fosfato. 

 

 
Figura 5.5.11. Localização dos pontos de água da rede de qualidade. 

 

Tabela 5.5.2. Classificação da qualidade da água no sistema aquífero.  

Fonte: SNIRH, 2022. 

 Refª 

2018 2019 2020 2021 

Classificação 
Parâmetros 

responsáveis 
Classificação 

Parâmetros 
responsáveis 

Classificação 
Parâmetros 

responsáveis 
Classificação 

Parâmetros 
responsáveis 

426/295 A1   A2 
 Oxigénio 

dissolvido (sat) 
A1   >A3  Fosfatos P2O5 

426/300 A1   A2 
 Oxigénio 

dissolvido (sat) 
A1   A2 

 Oxigénio 
dissolvido (sat) 

440/97 A2 
 Oxigénio 

dissolvido (sat) 
A2 

 Oxigénio 
dissolvido (sat) 

A1   A2 
 Fosfatos P2O5 e 

Oxigénio 
dissolvido (sat) 
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Conforme indicado acima, a área da pedreira e envolvente não integra a Zona Vulnerável de 

Estremoz-Cano. 

Relativamente à hidroquímica do sistema aquífero, as águas deste aquífero apresentam 

fácies bicarbonatadas cálcicas e magnesianas. Os índices de saturação da calcite e dolomite 

das águas deste aquífero revelam tratar-se na generalidade de águas sobressaturadas em 

dolomite e em calcite (Almeida et al, 2019). 

Em seguida passa-se a apresentar a avaliação da vulnerabilidade à poluição das águas 

subterrâneas na área de estudo. 

Os fatores intrínsecos do sistema aquífero Estremoz-Cano, conferem-lhe elevada 

vulnerabilidade à poluição. Destes fatores destacam-se a reduzida espessura de solo de 

alteração, a ocorrência de sumidouros/algares e a existência de desenvolvidas condutas 

cársicas resultantes de fenómenos de carsificação, onde a propagação de poluentes se faz 

rapidamente. 

Esta avaliação é efetuada por aplicação do método EPPNA e do índice DRASTIC. 

O método EPPNA é um método muito simples, qualitativo, que pressupõe a atribuição de uma 

classe de vulnerabilidade em função das características litológicas e hidrogeológicas das 

formações aquíferas. As classes de vulnerabilidade deste método apresentam-se na Tabela 

5.5.3. 

 

Tabela 5.5.3. Classes de vulnerabilidade do método EPPNA. 

Classes Vulnerabilidade 

V1 - Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alta 

V2 - Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Média a alta 

V3 - Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água superficial Alta 

V4 - Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a água superficial Média 

V5 - Aquíferos em rochas carbonatadas Média a baixa 

V6 - Aquíferos em rochas fissuradas Baixa a variável 

V7 - Aquíferos em sedimentos consolidados Baixa 

V8 - Inexistência de aquíferos Muito baixa 
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Na área de estudo tem-se aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média 

correspondente à classe V2, à qual se atribui uma vulnerabilidade média a alta, como seria 

expetável num aquífero desta natureza. 

O índice de vulnerabilidade DRASTIC corresponde ao somatório ponderado de sete valores 

indexados aos sete parâmetros seguintes: 

 

D = Profundidade da zona não saturada do aquífero (Depth to water); 

R = Recarga sobre o aquífero (net Recharge); 

A = Material de constituição do aquífero (Aquifer media); 

S = Tipo de solo (Soil media); 

T = Topografia – declive (Topography – slope); 

I = Impacto da zona não saturada (Impact of the vadose zone media); 

C = Condutividade hidráulica do aquífero (hydraulic Conductivity of the aquifer). 

 

Cada um destes sete indicadores DRASTIC foi dividido em intervalos de classe ou em classes 

(tipos de meio) indutores de determinados potenciais de poluição expressos por um índice 

(número) de acordo com os valores dos quadros seguintes, correspondentes aos intervalos 

de classe adotados em Oliveira (2002). 

O potencial de poluição DRASTIC obtém-se através da expressão: 

DRASTIC = Σ (parâmetro × peso) 

 

O peso de cada parâmetro varia de 1 a 5, da seguinte forma: 

Parâmetro: D R A S T I C 

Peso:  5 4 3 2 1 5 3 

 

Desta forma, o valor mínimo do índice DRASTIC é 23 e o valor máximo 226. Transformando 

estes valores em potencial de vulnerabilidade ou percentagem de vulnerabilidade, ao índice 

23 corresponde 0% de vulnerabilidade e ao índice 226, 100% desta propriedade. 
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Na Tabela 5.5.5. apresenta-se a estimativa do índice DRASTIC. 

 

Tabela 5.5.5. Estimativa do índice DRASTIC. 

Parâmetro Peso índice 

D, Profundidade da zona não saturada do aquífero 5 10 

R, Recarga sobre o aquífero 4 6 

A, Material de constituição do aquífero 3 9 

S, Tipo de solo 2 4 

T, Topografia 1 1 

I, Impacto da zona não saturada 5 10 

C, Condutividade hidráulica do aquífero 3 2 

      

Índice DRASTIC 

166 

Σ (índice atribuído ao parâmetro × peso) 

Vulnerabilidade 75% 

 

Os resultados de aplicação da metodologia DRASTIC à área da pedreira permitiram verificar 

que a vulnerabilidade das águas subterrâneas à contaminação é elevada.  

 

 

5.5.2.4. Alterações climáticas e águas subterrâneas 

As alterações climáticas acarretam alterações nas condições hidrológicas, na temperatura e 

na evapotranspiração com implicações nas águas subterrâneas. 

Cunha et al. (2002) referem a elevada incerteza no comportamento da recarga dos aquíferos 

nas futuras condições climáticas. Em linhas gerais, se as condições para que ocorra recarga 

forem adequadas (permeabilidade do solo e da zona vadosa e topografia) e o aquífero tiver 

capacidade suficiente para armazenar o provável aumento da disponibilidade de água por 

infiltração no inverno, pode existir uma compensação da redução da infiltração na primavera, 

verão e outono. Em aquíferos mais pequenos o aumento da disponibilidade de água no 
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inverno para gerar infiltração não é utilizado devido à limitante capacidade de armazenamento 

pelo que é expectável uma redução dos níveis de água no restante período do ano. 

Transpondo para a região do estudo, no caso do sistema aquífero sistema aquífero Estremoz-

Cano, onde as condições de infiltração e recarga são favoráveis, do possível aumento da 

precipitação no inverno poderá resultar um aumento da recarga, acompanhada pela subida 

dos níveis de água subterrânea. Por outro lado, a redução da precipitação nas restantes 

estações, acompanhada pelo aumento certo da temperatura, irá provocar a diminuição da 

recarga neste período, resultando uma descida dos níveis. Assim é previsível que se venha a 

observar o aumento da amplitude de variação anual dos níveis de água subterrânea. Esta 

situação poderá ser agravada com as extrações. 

Do ponto de vista hidroquímico, tratando-se estas águas de águas sobressaturadas em calcite 

e dolomite, o aumento da temperatura e do tempo de residência das águas devido à redução 

da precipitação anual, poderão induzir alterações nas características hidroquímicas destas 

águas, designadamente a sobressaturação nas espécies carbonatadas. 
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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 – Figura 5.6.1): 

 

Biótopos Corine “Serra de Ossa” – à distância de 5km 

Sítio de Importância 
Comunitária (Rede Natura) 

Rio Guadiana/Juromenha – a 16km  

Zona de Proteção Especial 
(Rede Natura) 

Vila Fernando – a 11Km 

Áreas Protegidas Parque Natural Serra de São Mamede – a 48 km 
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Figura 5.6.1. Localização da área da pedreira “Monte D’El Rei MJ” face às áreas classificadas mais 

próximas  

(Fonte: ICNF) 

 

O Biótopo CORINE que corresponde ao território da Serra de Ossa é o que se encontra mais 

próximo da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” (a cerca de 5km) – Figura 5.6.2. 
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Figura 5.6. Localização da pedreira “Monte D’El Rei MJ” face ao biótopo CORINE “Serra de Ossa”  

Fonte: Google Earth 
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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. 

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.  

Deste modo, segundo Franco (1994), Portugal Continental subdivide-se em três zonas 

fitogeográficas: Norte, Centro e Sul. A área de estudo localiza-se na zona Sul, que se 

subdivide numa zona ocidental e noutra oriental, distintas pela humidade atmosférica, maior 

na ocidental. Apesar de não existir nenhuma barreira natural entre ambas, esta separação 

torna-se evidente pela substituição, a leste da bacia do Sado, da floresta de sobro (Quercus 

suber) pela da azinheira (Quercus ilex subsp. ballota). Por sua vez, tanto a parte ocidental 

como a oriental subdividem-se em duas zonas: nórdica e austral segundo o índice de 

humidade. Assim, na parte ocidental, a divisão percorre a linha de 40% de índice de humidade, 

mais seca para Norte, mais húmida para sul e na parte oriental verifica-se o inverso, uma 

subzona mais húmida a norte da linha do índice de humidade de 20% e uma seca para sul. 
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Fitogeograficamente, a área de projeto pertence ao Sudeste Setentrional da Região Sul (mapa 

de caracterização fitogeográfica – Figura 5.6.3).  

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. 

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. 

 

 

Figura 5.6.3. Zonas Fitogeográficas predominantes de Portugal Continental (Franco, 1994), sem 

escala. 
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A classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque (1982) enquadra a área em estudo 

no andar basal (inferior a 400m), zona submediterrânea, como visível na Figura 5.6.4. 

 

 

Figura 5.6.4. Carta Ecológica para a área de estudo  

Fonte: Atlas do Ambiente) 

 

Segundo a classificação de Pina Manique e Albuquerque, a vegetação potencial (clímax) da 

área em estudo tem como elementos caracterizadores autofíticos espécies como: Olea 

europea var. sylvestris (Zambujeiro), Quercus suber (Sobreiro) e Quercus ilex subsp. ballota 

(Azinheira). 

Ainda em termos estritamente potenciais, a flora espontânea da região corresponde aos 

carvalhais esclerófilos e perenifólios enquadrados na classe Quercetea ilicis Br.-Bl., 1940 

(PROZOM, 1997). A vegetação clímax desta região corresponde assim fundamentalmente 

aos bosques de Quercíneas, com domínio predominante para a azinheira (Quercus ilex subsp. 

ballota) e para o sobreiro (Quercus suber), acompanhados de densos matorrais. 
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5.6.2.2. Caracterização da flora e vegetação na Zona dos Mármores  

Tendo por base um trabalho realizado para a Zona dos Mármores (Indicadores ecológicos de 

fauna e flora para caracterização ambiental das indústrias de exploração e transformação do 

setor da pedra natural, 2013. Cevalor, Monitar – Anexo 3 do Volume II), em redor do núcleo 

de extração que abrange os concelhos de Estremoz, Borba e Vila Viçosa, há uma presença 

dominante dos biótopos montado de sobreiro e/ou de azinheira e olivais, característicos da 

região mediterrânica, e apresentando em geral um estado de conservação favorável ou 

sucessional/ evolutivo.  

As zonas agrícolas surgem também em toda a área, em que predominam as culturas 

cerealíferas, pastagens, vinhas e culturas de regadio e zonas em pousio, por vezes, onde é 

já evidente a presença de espécies típicas de matos de sucessão natural, o mesmo se 

verificando em alguns olivais amostrados.  

Pontualmente surgem manchas de floresta de produção com sobreiros, azinheiras, pinheiro-

bravo, pinheiro-manso ou eucalipto. 

A flora na envolvente aos núcleos de extração de mármores apresenta um elenco de espécies 

muito diversificado, verificando-se uma relação entre as plantas e a natureza rochosa dos 

locais estudados, a região biogeográfica em que se encontram, assim como entre a ação 

antrópica inerente aos biótopos dominantes (olival e montados) e às atividades associadas à 

exploração de pedra natural.  

Se por um lado são indissociáveis os impactes inerentes à exploração da pedra natural na 

flora e vegetação, resultantes da remoção de solos e das espécies que aí se encontram é 

também evidente a criação de novas condições ambientais que propiciam o surgir e a fixação 

de novas espécies de flora, algumas das quais de elevado interesse de conservação e 

representativas de habitats naturais.  

Além disso, estando as diversas zonas de exploração em estudo, em diferentes fases, com 

zonas ativas, zonas sem exploração e apenas com atividades de transformação da pedra 

natural e zonas onde já não ocorre exploração foi possível observar uma evolução nas 

comunidades vegetais presentes nos limites das zonas exploradas. 
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5.6.2.3. Inventário de flora e vegetação na situação atual  

A região do Alentejo Interior tem vindo a sofrer uma grande pressão humana, junto das 

comunidades vegetais existentes, inicialmente pelas campanhas agrícolas, dada a presença 

de solos com relativamente boas capacidades, o que originou grandes áreas de olival, campos 

agrícolas e vinhas, e posteriormente com a disseminação e grande desenvolvimento da 

indústria extrativa. 

As diversas ações destrutivas a que a floresta natural é sujeita, nomeadamente as ações 

antropogénicas, originam uma sucessão regressiva com posterior substituição das formações 

vegetais de maior porte por outras de menor porte, até uma situação de solo totalmente 

descoberto. Este sistema sucessório funciona também em sentido progressivo, 

correspondendo às situações em que as pressões deixam de existir, o que vem permitir, 

gradualmente, o restabelecimento das comunidades. 

A destruição das espécies de maior porte leva assim ao domínio do estrato arbustivo 

composto por matos altos, onde se evidenciam espécies como a Pistacia lentiscus (aroeira), 

Quercus cocciferae (carrasco), Myrtus communis (murta), Arbutus unedo (medronheiro), 

Rhamnus alaternus (sanguinho das sebes), Cistus ladanifer (esteva), entre outras. 

Posteriormente aparecem os matos baixos, espécies que normalmente não excedem os 1,5 

m, tais como as cistáceas (Cistus ladanifer, Cistus salvifolius, Cistus crispus), as leguminosas 

(Cytisus scoparius, Genista hirsuta, Calicotome vilosa, Ulex eriocladus, etc) e outros arbustos 

baixos (Lavandula stoechas, Rosmarinus officinalis, Daphne gnidium, etc.). O próximo estágio 

corresponde ao estrato herbáceo, relacionado por exemplo com as espécies que ocorrem nas 

culturas cerealíferas em pousio e com as comunidades de espécies ruderais (de largo 

espectro de distribuição), pertencentes às classes Tuberarietea-guttatae e 

Rudereto-secalinetea, respetivamente. 

Nas zonas com maiores disponibilidades hídricas, bem como em galerias ribeirinhas, a 

vegetação potencial será a correspondente à classe Querco-Fagetea, caracterizada por 

espécies tais como o amieiro (Alnus glutinosa), o freixo (Fraxinus angustifolia), o choupo 

(Populus sp.), a silva (Rubus ulmifolius), etc. 

Pode apontar-se o seguinte esquema (Figura 5.6.5.), referente à sucessão do coberto vegetal: 
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Figura 5.6.5. Sucessão natural das comunidades vegetais na área de estudo  

Fonte: PROZOM, 1997 

 

Para a caracterização da área de estudo, que corresponde à área de projeto mais uma 

envolvente (buffer) de 100 m, foi feita inicialmente uma pesquisa bibliográfica das espécies 

inventariadas para o local. Posteriormente, efetuaram-se levantamentos, em saídas de 

campo, junho e setembro de 2022, como tal, são admissíveis possíveis lacunas de 

informação. 

Apesar de uma das saídas de campo ter sido realizada no final do Verão, início do Outono, e 

embora nesta altura do ano muitas espécies já não se encontrem presentes (nomeadamente 

espécies anuais e bianuais), e/ou as espécies não apresentam estruturas reprodutoras (flor 

e/ou fruto) que possibilitem a sua identificação específica, foi possível, ainda assim, uma boa 

caracterização da área estudada, considerando que em termos florísticos já é uma zona 

pobre. 

Os potenciais biótopos naturais, existentes na envolvente da área em estudo, são 

essencialmente manchas de montado e olival, alguns matos e terrenos incultos. 

A pesquisa bibliográfica foi feita com base na informação constante do site Flora-On, a partir 

da qual foi elaborada uma tabela (que se encontra no Volume II – Anexo 4), que contém as 

espécies inventariadas pelo portal para a envolvente da área de estudo (de acordo com o 

zonamento considerado e apresentado na Figura 5.6.6), bem como a indicação das espécies 

observadas in situ na área da pedreira e as espécies RELAPE (e respetiva classificação e 

estatutos de conservação). 
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Carvalhais Perenifólios de Quercetea ilicis 

Matos altos ou maquis 

Sargaçais 

Pastagens espontâneas e ervedos 

Solo nu 

Comunidades infestantes ou ruderalizadas 
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Figura 5.6.6. Área considerada para a inventariação das espécies na envolvente da pedreira 

(Quadrícula PC39). 

 

A pesquisa devolveu 101 espécies para a quadrícula onde se situa a área da pedreira “Monte 

D’El Rei MJ”, conforme listagem em Anexo 4, das quais apenas 7 têm estatuto de 

conservação. Dessas 101 espécies, e dado que a última visita de campo, para o estudo 

ecológico, foi efetuada no mês de setembro, o Portal Flora-On aponta as seguintes espécies 

como inventariadas para esta data: 

• Urginea maritima 

• Daphne gnidium  

• Myriophyllum spicatum 

• Asparagus acutifolios 

• Smilax aspera 

 

Destaque para o facto de nenhuma destas espécies observadas ou inventariadas para a data 

da visita de campo ter estatuto de conservação ou ser considerada RELAPE (Rara, Endémica, 

Localizadas, Ameaçada ou em Perigo de Extinção). De um modo geral, o coberto vegetal é 

pobre. 
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Apesar da diversidade de espécies catalogadas pode afirmar-se que, pelas características de 

ocupação do solo na área em estudo e pelas comunidades vegetais neles contidas, os 

habitats observados se revelam bastante pobres, nomeadamente, em relação à importância 

conservacionista das espécies que as integram. Para tal conclusão contribui também o facto 

de a área em estudo não constar em qualquer área protegida. 

Os usos humanos atrás referidos tiveram como principal consequência a degradação das 

condições naturais, através da eliminação das espécies de maior porte, arroteias sucessivas, 

desmatações, etc (Figura 5.6.7). Verifica-se ainda que, na maior parte dos casos, a indústria 

extrativa veio a ocupar solos anteriormente afetos ao olival, onde as comunidades “naturais” 

já haviam sido substituídas. 

 

 
Figura 5.6.7. Aspeto da vegetação já modificada pela existência da indústria extrativa. 

 

As comunidades atuais revelam-se, em termos botânicos, bastante pobres, quer quanto à 

diversidade, quer quanto à importância das espécies que as integram. Neste núcleo de 

exploração, as situações mais próximas do natural reportam-se a locais, de certa forma 

inacessíveis à intervenção humana e que, por esse motivo, constituem manchas de vegetação 

com alguma diversidade e em que se denota algum equilíbrio ecológico (muito importantes 

como habitats potenciais).  

A tabela 5.6.1 apresenta os biótopos na envolvente da área da pedreira (dois deles 

representados nas fotos das figuras 5.6.8 e 5.6.9). 
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Figura 5.6.8 – Apresentação dos matos na envolvente. 

 

 
Figura 5.6.9. Vista de olival junto à área da pedreira 
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Tabela 5.6.1. Biótopos existentes na região em estudo. 

Biótopo Caracterização 

A 
Montado de Azinho 

e Sobro 

Floresta de Azinheira (Quercus ilex) e sobreiro (Quercus suber), usualmente sem 

sub-bosque, ou com matos baixos de cistáceas, e espécies anuais. Estas áreas 

encontram-se sem qualquer uso, a nível do sub bosque. 

B 
Olivais e campos 

agrícolas 

Comunidades de interesse florístico muito baixo, tendo como maior indicador a 

cultura monoespecífica de Olea europaea subsp europaea. Em situações de pousio, 

ou a nível de sub-coberto aparecem espécies anuais de ampla distribuição. 

C Matos 

Comunidade com maior diversidade em termos florísticos, com domínio de 

pequenos arbustos, essencialmente do género Cistus (estevais e sargaçais). 

Aparecendo em áreas limitadas, onde a pressão humana é menor, têm pouca 

representatividade na área em estudo. 

D 
Manchas divisórias 

de propriedades 

Comunidades com pouca expressão a nível estrutural, quer pelo seu funcionamento, 

quer pela sua diversidade, mas de grande interesse ecológico, como potencial 

biótopo, no contexto espacial existente. As espécies constituintes são usualmente 

arbóreas (plantadas), como o sobreiro (Quercus suber) ou azinheira (Quercus ilex 

subsp. ballota), ou arbustivas, tais como Pistacia lentiscus, Rhamnus allaternus, 

Rubus ulmifolius. 

E Pousios e pastagens 

Ocorrem em espaço aberto, ou como sub-coberto do Montado. A sua característica 

principal é a baixa diversidade florística composta essencialmente por espécies 

anuais. 

 

  



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 152 

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. 

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”. 
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5.6.3.2. Fauna Potencial 

A fauna de um determinado local representa uma componente ecológica de fundamental 

importância no equilíbrio de um ecossistema. 

O estudo das espécies animais é, usualmente, efetuado do ponto de vista da conservação da 

natureza, onde as comunidades de vertebrados terrestres são o principal indicador.  

O modo de inventariação das espécies presentes num dado local difere segundo cada grupo 

considerado. Para o grupo dos mamíferos, visto a observação direta ser muito difícil e 

apresentarem geralmente atividade noturna ou crepuscular, a inventariação baseia-se na 

procura de vestígios que indiciem a sua presença, designadamente, dejetos, pegadas, trilhos, 

fossadas e excrementos. Para o grupo dos répteis e anfíbios, as técnicas de inventariação 

baseiam-se na observação direta, enquanto para aves para além da observação direta, o 

contacto auditivo é também importante. 

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, através de visitas efetuadas à área em estudo. 

 

O complemento, no terreno, da informação coligida, embora importante do ponto de vista da 

confirmação da presença das espécies, apresenta diversos problemas a nível 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, em relação ao necessário para 

uma caracterização pormenorizada dos aspetos faunísticos. 

A caracterização faunística (apresentada na íntegra no Volume II, Anexo 5) incidiu nos quatro 

grandes grupos de vertebrados terrestres – Aves, Mamíferos, Répteis e Anfíbios. 
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Assim, no Volume II é apresentado um estudo faunístico (Anexo 5) bem como um inventário 

de avifauna (Anexo 6), cujo enquadramento geográfico incide em doze pedreiras inativas na 

Zona dos Mármores, distribuídas pelos concelhos de Estremoz, Borba e Vila Viçosa (Fonte: 

Germano, D. “Análise da evolução da recuperação ecológica em Pedreiras de mármore 

inativas no anticlinal de Estremoz: avifauna, flora e vegetação.” Tese de Mestrado. 

Universidade de Évora, março de 2013). 

 

5.6.3.3. Situação atual 

As áreas afetas às explorações sobressaem da envolvente da Zona dos Mármores pela 

degradação a que têm vindo a ser sujeitas, em termos ecológicos, o que leva a que a 

diversidade faunística, no local das explorações, seja ligeiramente inferior à das áreas 

adjacentes, tanto mais levando em conta a proximidade ao vale da Ribeira de Lucefécit, ou 

até mesmo à Serra de Ossa.  

No entanto, deve considerar-se a capacidade dos núcleos extrativos na Zona dos Mármores 

em criar diversas possibilidades de habitat para um grande número de espécies, cuja 

presença se acaba por verificar com alguma frequência, nomeadamente coelhos, répteis 

diversos, aves, entre outros. A habituação destas espécies animais com os trabalhos que 

decorrem nas áreas de extração leva a prever que, uma vez abandonada as explorações, e 

devidamente recuperadas/integradas, se consiga estabelecer um equilíbrio ecológico, com 

consequência da reabilitação dos biótopos, que irá valorizar toda a área através da sua 

requalificação em termos de diversidade faunística. Existem inclusive diversas espécies 

perfeitamente adaptáveis à realidade da indústria extrativa. 

Deve ainda considerar-se a capacidade dos locais afetos à exploração de mármore em criar 

diversas possibilidades de habitat para um grande número de espécies, de um modo geral as 

menos sensíveis à presença humana, e cuja presença se acaba por verificar com alguma 

frequência, nomeadamente coelhos, répteis diversos, entre outros, que utilizam a área de 

exploração essencialmente como habitat de refúgio. 

Na área da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”, bem como na zona envolvente, observa-se uma 

intervenção ao nível das comunidades vegetais, originando alteração dos sistemas originais 

e verificando-se consequentemente uma diminuição dos biótopos vegetais. Relativamente às 

espécies animais e, dada a sua interdependência com as comunidades vegetais, denota-se 

alguma alteração das espécies associadas aos biótopos originais e posterior adaptação das 

espécies à situação atual. 



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 155 

Uma vez que existem contíguas ao local da área de estudo numerosas pedreiras, os principais 

impactes que levaram à destruição do coberto vegetal e, consequentemente à dispersão das 

espécies faunísticas, terão ocorrido aquando da instalação dessas mesmas pedreiras na 

região há muitas décadas. Portanto será de esperar que grande parte das espécies 

mencionadas no estudo Faunístico já não estará presente no local.  

Desta forma, poder-se-á afirmar que a diversidade faunística no local das explorações será 

inferior à das áreas adjacentes, as quais possibilitam a existência de um número maior de 

espécies. De referir que os impactes causados são cumulativos dado que não tem origem 

numa única pedreira, mas são resultantes da contribuição do atual conjunto de pedreiras em 

laboração no núcleo da Vigária. 

De um modo geral, e de acordo com o levantamento efetuado, poder-se-á afirmar que a área 

em estudo apresenta valor faunístico de baixo interesse, quer a nível local, quer no âmbito 

nacional. As ações que se irão desenvolver na pedreira, embora gerem algum impacto sobre 

a fauna, não serão responsáveis pela perda intensa de condições de habitat ideais para a 

existência dos taxa de possível ocorrência. 

Assim, o cumprimento rigoroso das medidas propostas no PARP será essencial e permitirá a 

recuperação dos habitats, possibilitando o retorno das espécies aos locais. 
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5.7. Paisagem 

5.7.1. Introdução 

De acordo com a Convenção Europeia da Paisagem, ratificada pelo Decreto n.º 4/2005 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 atividade extrativa é um dos principais fatores de degradação da paisagem, não só pelo tipo 

de alteração que provoca a nível da forma do terreno, mas também pelo impacte visual 

provocado pelas escombreiras, depressões (áreas de corta), depósitos de blocos, ou até 

mesmo pelos equipamentos. 

A atividade extrativa terá efeitos ao nível da: 

▪ Geomorfologia, causando fortes alterações na forma do terreno, devido principalmente 

à presença de cavidades, por vezes de grandes dimensões e outras alterações mais 

ou menos profundas na forma do terreno;  

▪ Uso do solo, cuja ocupação inicial será substituída pela atividade extrativa, podendo 

ter efeitos significativos no coberto vegetal ou noutras atividades; 

▪ Alteração da qualidade visual, onde novos valores tomam forma, nomeadamente ao 

nível da textura, cor e a introdução de novos elementos; 

▪ Alterações na ecologia, uma vez que se alteram os ecossistemas existentes, 

modificações nas drenagens superficial e subterrânea, etc. 

 

É crucial adquirir uma capacidade de atuação pela positiva minorando os efeitos negativos, 

através de propostas de recuperação equilibradas, de acordo com determinados princípios 

que salvaguardem a qualidade ambiental e paisagística. 

A metodologia seguida neste descritor tem como objetivo a descrição dos principais 

componentes que compõem a estrutura e as 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. 
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5.7.2. Caracterização da Paisagem envolvente 

A área da pedreira “Monte D’El Rei MJ” está enquadrada, segundo a classificação de J. de 

Pina Manique e Albuquerque, numa paisagem do tipo “Policultura submediterrânea”. Verifica-

se ainda a existência de zonas de “Campina (sequeiros estremes)” e de “Montado de sobro e 

azinho” (Figura 5.7.1), na restante área do concelho de Vila Viçosa. 

 

 

Figura 5.7.1. Excerto do Atlas do Ambiente relativo ao tipo e paisagem no concelho de Vila Viçosa 

(Fonte: Atlas do Ambiente: www.apambiente.pt) 

 

A área extrativa insere-se numa zona de grande riqueza paisagística onde predominam o 

montado de azinho, montado de sobro e zonas de olival, notando-se ainda a presença de 

zonas agrícolas de sequeiro (cereais) e regadio (batata). Estas características conferem à 

paisagem grande diversidade e qualidade visual, que foi sendo afetada, ao longo dos anos, 

pela presença das pedreiras, escombreiras, depósitos de blocos, etc. Não obstante, com o 

passar dos anos, tornou-se notória a interligação entre a indústria extrativa, as zonas de 

grande qualidade paisagística e a relativa proximidade de zonas urbanas (Borba e Vila 

Viçosa). 

Área de estudo 
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A zona da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” está incluída na faixa geológica que caracteriza o 

anticlinal Estremoz – Borba – Vila Viçosa, concretamente no núcleo extrativo da Vigária, de 

grande importância, onde existem várias outras explorações. Claramente se constata que esta 

zona está profundamente marcada pela indústria extrativa, contribuindo para uma “paisagem 

industrial”. Além do mais, existe um fluxo de trânsito relativamente alto, mostrando assim que 

esta zona apresenta uma percentagem de humanização da paisagem bastante elevada. 

A forte ocupação humana, devido à existência das pedreiras e fábricas de mármore, é um  

fator importante quer a nível social quer económico, que deverá ser interpretado como uma 

das principais fontes de emprego e riqueza nesta zona, daí a sua importância na região. 

 

 

 

Figura 5.7.2. Aspeto da paisagem na envolvente da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”. 

 

A presença de um significativo número de pedreiras assume-se assim com grande força na 

paisagem, alterando o seu aspeto geral, a nível: 

▪ Carácter da paisagem; 

▪ Uso do solo, seja ele agrícola ou florestal substituído para implantação da indústria; 

▪ As várias atividades agrícolas existentes; 

▪ Alterações na atividade biológica, uma vez que se alteram os ecossistemas existentes; 

Pedreira “Monte 
d’El Rei MJ” 

Pedreira “Monte 
d’El Rei MJ” 
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▪ Aumento da poluição sonora; 

▪ Diminuição da qualidade do ar, pelo aumento da emissão de poeiras; 

▪ Possível interferência na qualidade das águas subterrâneas; 

▪ Topografia; 

▪ Património natural e construído. 

 

 

5.7.3. Caracterização das Unidades de Paisagem 

De acordo com os “Contributos para a identificação e caracterização da paisagem em Portugal 

continental” (CANCELA, A.), a área em estudo localiza-se na unidade de paisagem 

denominada de “Maciço Calcário, Estremoz-Borba-Vila Viçosa” (conforme Figura 5.7.3). 

Esta unidade “tem um forte carácter, direta ou indiretamente relacionado com a natureza do 

calcário do subsolo: relevo suave; solos férteis e fundos, castanhos escuros avermelhados, 

desde há muito ocupados por olivais, vinhas e sistemas arvenses de sequeiro; grande 

quantidade de pedreiras para extração de mármore, com forte impacte na paisagem 

(destruição do solo e da vegetação, enormes cavidades a céu aberto rodeadas por um 

amontoado de blocos com grandes dimensões e outros desperdícios da exploração, para 

alem de todo um descomunal aparato de pórticos, guinchos, guindastes, gruas, associado ao 

trabalho de extração e ao corte de blocos).” 

“Na envolvente dos centros urbanos, qualquer que seja a sua dimensão, surge uma coroa de 

policultura diversificada (olival, vinha, horta, pequenos pomares e pastagens), normalmente 

associada a um património construído em bom estado de conservação.” 

Esta unidade de paisagem apresenta uma “forte identidade, associada ao património 

arquitetónico, a exploração de mármores e as características das paisagens agrícolas.” 
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Figura 5.7.3. Localização da área de estudo na Unidade de Paisagem 100: Maciço Calcário Estremoz 

– Borba – Vila Viçosa. 

Área de estudo 
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Figura 5.7.4. Localização da área da pedreira na zona extrativa muito desenvolvida, enquadrada com 

zonas agrícolas contíguas. 

 

Como já mencionado, existe nesta zona uma forte presença de áreas extrativas, marcando a 

paisagem de forma agressiva. 

As escavações, normalmente a “céu aberto”, chegam a atingir áreas na ordem dos 5ha e 

profundidades de cerca de 75m. Adicionando o facto da acumulação de materiais, com 

destaque para as escombreiras, constituem impactes visuais de significativa importância, ao 

induzirem elementos estranhos no meio, provocando uma alteração profunda na morfologia 

do local e a destruição do coberto vegetal, com a consequente degradação visual e ambiental 

deste espaço. 

A maioria das escombreiras são compostas por blocos de pedra de variada dimensão, 

dispostos aleatoriamente, o que reforça o aspeto desorganizado da área em estudo. Porém, 

existem escombreiras mais antigas que apresentam índices de recuperação espontânea, 

favorecendo bastante a paisagem (bem como a diversidade ecológica do local). 

A altura média das escombreiras ronda os 10m, apesar da existência de algumas com 30m, 

o que, em termos paisagísticos, representa uma agressão muito forte. 
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Algumas escavações possuem no seu interior lagos, podendo valorizar as próprias áreas de 

exploração e a paisagem envolvente. 

A alteração do relevo, além dos efeitos na estética da paisagem, provoca ainda modificações 

significativas nos percursos de drenagem natural. 

 

5.7.3.1. Relevo 

O relevo caracteriza-se pela existência de pequenas elevações típicas das zonas dolomíticas, 

designando-se o conjunto pela Peneplanície Alentejana. 

Dentro do núcleo não existem diferenças acentuadas de relevo naturais, facto que se deve 

salientar para caracterizar a drenagem na área de estudo e perceber a situação envolvente. 

Assim, para a caracterização da drenagem, consideram-se duas situações: a primeira afeta 

ao núcleo extrativo e a segunda exterior a este. 

Na primeira situação, devido às alterações provocadas na topografia original, as modificações 

provocadas nas linhas de drenagem natural não são muito significativas, no entanto deverá 

existir a necessidade de transportar a água de escorrência superficial através de valas. 

Poucas são as linhas de água existentes limitadas à topografia original, uma vez que a área 

em estudo já está num grau de alteração bastante avançado. 

A segunda situação, referente às linhas de água exteriores ao núcleo extrativo, deve-se à 

existência de linhas naturais que seguem o seu percurso original, com um padrão regular e 

com uma orientação bem definida. 

Na “Área Cativa da Zona dos Mármores”, a topografia já se encontra bastante alterada pela 

existência das cavidades e de escombreiras, devido à ação de máquinas e outros 

equipamentos de apoio à indústria extrativa. 

Também a Pedreira “Monte D’El Rei MJ” já alterou anteriormente a topografia existente, tendo 

intervindo nos regimes hídricos desta zona e na qualidade visual da paisagem, ao longo dos 

anos. 

A área de estudo encontra-se na classe hipsométrica entre os 354 e os 378 m (Figura 5.7.5). 
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Figura 5.7.5. Carta Hipsométrica para a envolvente da área de estudo. 

 

Nas zonas de exploração mais intensa de mármore, surgem pequenas manchas muito 

dispersas de declives muito acentuados, que correspondem às cavidades em exploração e 

às escombreiras, e que estão precisamente localizadas nas faixas de declives menos 

acentuados. Ou seja, as explorações de mármore surgem sobretudo em zonas planas. 

No que se refere à análise de declives é possível constatar que a área de estudo 

correspondente à escavação se enquadra na classe dos 18-45% (Figura 5.7.6), sendo a 

envolvente maioritariamente entre os 0-10% (nas zonas onde não existe atividade extrativa). 
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Figura 5.7.6. Carta de declives para a envolvente da área de estudo. 

 

 

5.7.3.2. Uso do solo 

O principal uso que caracteriza a paisagem envolvente é o silvícola, com áreas de olival (na 

maioria abandonados). No entanto, verifica-se numa área mais abrangente que o uso do solo 

é bastante diversificado onde facilmente se identificam zonas agrícolas, silvícolas e de 

pastagem, nomeadamente vinha e prados (conforme é possível visualizar nas fotos da Figura 

5.7.7).  
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Figura 5.7.7. Aspeto das áreas agrícolas na envolvente da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”. 

 

Raras são as manchas florestais ou floresta em pleno desenvolvimento ecológico, com boa 

estratificação e uma densidade razoável de folhosas (sobreiros e azinheiras). O uso extrativo 

representa aqui uma importância primordial uma vez que a exploração de mármore é a 

principal atividade económica da região, tendo sido criada há muitos anos a Área Cativa para 

a Exploração de Mármore, que apresenta por si só características próprias que a identificam 

em termos paisagísticos. 

 

5.7.3.3. Solos 

Segundo o Atlas do Ambiente, na zona da pedreira “Monte D’El Rei MJ”, predominam os 

Luvissolos. 

De um modo geral, pode afirmar-se que os solos em presença na área em estudo têm baixa 

aptidão para o uso agrícola o que, de certa forma, vem justificar a instalação e proliferação da 

indústria extrativa nestes solos, onde existe recurso mineral explorável – ocupação do uso do 

solo bastante mais rentável. 
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5.7.4. Caracterização da área de estudo 

Neste ponto interessa abordar em concreto os aspetos que se relacionam com a visibilidade 

da área de estudo, em função dos pontos de observação mais sensíveis. 

A análise visual consiste na identificação e marcação dos principais pontos de visibilidade do 

interior para o exterior e do exterior para o interior da pedreira. Os principais pontos de 

visibilidade estão normalmente associados aos conceitos de fluxo e permanência de pessoas, 

existindo uma relação entre estes e a visibilidade dos elementos em estudo (pedreiras). 

Os fluxos são processados essencialmente nos corredores onde se incluem as redes 

rodoviárias e ferroviárias (se existentes), caminhos e todas as estruturas onde se processa o 

transporte e passagem de pessoas. 

A permanência deve-se essencialmente à existência de aglomerados urbanos de dimensões 

variáveis, edifícios isolados, pontos cujo interesse paisagístico é relevante (ex.: miradouros), 

elementos construídos de interesse histórico e todos os elementos naturais de interesse 

paisagístico. 

A presença de pedreiras poderá influenciar negativamente a qualidade visual e estética da 

paisagem, influenciar negativamente o lugar, os elementos e o conjunto visual que insere 

elementos de interesse paisagístico a partir de determinados pontos, devido às suas 

características ao nível da forma, diferenças cromáticas introduzidas na paisagem e outras 

formas como as pedreiras se demarcam na paisagem. 

Este estudo pretende para fazer uma análise e previsão dos efeitos da pedreira “Monte D’El 

Rei” na paisagem e quais os pontos visualmente mais afetados dando prioridade aos 

corredores e pontos de permanência. Esta análise é importante para compreender o 

enquadramento efetivo do local, no sentido de perspetivar as medidas de recuperação 

paisagística mais adequadas, com vista à minimização dos impactes visuais.  

Na definição dos pontos mais afetados, foram considerados os seguintes fatores: 

• locais de passagem,  

• estradas,  

• povoações,  

• hipsometria, 

• orientação de encostas. 



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 167 

Consequentemente, foram encontrados cinco pontos que seriam importantes para a análise 

visual do local (e que se encontram identificados na Figura 5.7.8): 

• ponto 1 - junto à entrada para Bencatel 

• ponto 2 - estrada que liga Bencatel a Redondo, na descida da serra (junto ao Alfaval) 

• ponto 3 - estrada Bencatel - Vila Viçosa 

• ponto 4 - estrada Bencatel - Estremoz (junto ao Padrão Montes Claros) 

• ponto 5 - estrada Bencatel - Alandroal 
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Figura 5.7.8. Identificação dos pontos identificados na análise visual. 
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Estes pontos foram analisados no local, tendo-se concluído que a Pedreira não é visível 

destes pontos. A Pedreira não possui escombreira, que possa ser visível destes 5 pontos. 

Apenas as gruas podem ser visíveis, no entanto, sendo estruturas amovíveis, não se 

consideram relevantes para esta análise visual. 

Não obstante, e de forma a aprofundar uma análise visual à envolvente da Pedreira “Monte 

D’El Rei MJ”, foram definidos dois pontos de observação mais sensíveis, nomeadamente o 

acesso a Bencatel (ponto 1 da Figura 5.7.8) e a ex-EN 254, nomeadamente no troço da 

estrada que se encontra temporariamente desviado (que corresponde ao ponto 3 da Figura 

5.7.8). Estes pontos podem ser identificados na Figura 5.7.9. 

De um modo geral podemos afirmar que a área de projeto  está visualmente bastante bem 

”enquadrada” do ponto de vista do observador comum, uma vez que se encontra no meio dos 

limites do Núcleo Extrativo da Vigária, como é possível observar na Figura 5.7.9. 

 

 

 

Figura 5.7.9. Enquadramento direto da área de estudo com indicação dos principais pontos de 

potencial visibilidade para o observador comum  

Foto aérea: Google Earth 

1 

3 1 Ex- EN254 

3 

Bencatel 
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Figura 5.7.10. Visibilidade do Ponto 3, para a direção da pedreira a partir do troço da ex-EN254. 

 

 

Figura 5.7.11. Visibilidade do Ponto 1, a partir da entrada da localidade de Bencatel  

Foto: Google Earth 

 

Pedreira “Monte 
D’El Rei” 

Sentido da “Monte 
D’El Rei MJ” 
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A pedreira situa-se predominantemente na encosta orientada a Noroeste (Figura 5.7.12), cuja 

visibilidade da ex-EN254 é elevada, mas de Bencatel é nula, devido essencialmente à 

topografia e à distância a esta localidade. 

 

 

Figura 5.7.12. Orientação das encostas na envolvente da área de estudo. 

 

Assim, a visibilidade a partir dos pontos P1 e P3, correspondendo à Estrada Municipal 254 e 

localidade de Bencatel respetivamente, é elevada no ponto P3 e baixa no ponto P1.  

Não obstante, poder-se-á concluir que o impacte visual provocado pela pedreira é compatível 

com a paisagem existente. Esta situação deve-se: 

✓ à proximidade com a estrada EN254, torna-a como um foco de impacte visual bastante 

importante. 

✓ à localização da área dentro do núcleo da Vigária, contribuindo para os impactes 

cumulativos na paisagem. 
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5.8. Resíduos 

5.8.1. Enquadramento 

A caracterização atual do ambiente relativamente aos resíduos é realizada através do seu 

enquadramento legislativo e a descrição do sistema de recolha de resíduos urbanos de Vila 

Viçosa. 

O Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, retificado pela Declaração de Retificação 

n.º 3/2021, de 21 de janeiro, e alterado pela Lei n.º 52/2021, de 10 de agosto, transpõe as 

Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852, e aprova o Regime Geral da Gestão 

de Resíduos (RGGR), o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime 

da gestão de fluxos específicos de resíduos. Este diploma estabelece que as orientações 

fundamentais de âmbito nacional da política de resíduos constem do Plano Nacional de 

Gestão de Resíduos (PNGR) e os Planos de Gestão de Resíduos Urbanos e de Resíduos 

Não Urbanos.  

O PNGR deve assim estabelecer as orientações estratégicas de âmbito nacional da política 

de resíduos e as regras orientadoras de atuação, prioridades a observar, metas a atingir e 

ações a implementar no sentido de garantir a concretização: dos princípios gerais de gestão 

de resíduos; princípios da autossuficiência e da proximidade; princípio da proteção da saúde 

humana e do ambiente; princípio da hierarquia dos resíduos; princípios da equivalência, do 

valor económico, da eficiência e da eficácia, bem como o cumprimento dos objetivos e metas 

nacionais e europeias aplicáveis. O Despacho n.º 4242/2020, de 7 de abril, determinou a 

elaboração do PNGR 2030 e do PERSU 2030, ambos para o horizonte temporal 2021-2030. 

À data do presente estudo, o PNGR 2030 e o PERSU 2030 não foram ainda publicados. 

Salienta-se que, de acordo com o disposto no artigo 9º do RGGR, a responsabilidade pela 

gestão dos resíduos, incluindo os respetivos custos, cabe ao produtor inicial dos resíduos, 

sem prejuízo de poder ser imputada, na totalidade ou em parte, ao produtor do produto que 

deu origem aos resíduos e partilhada pelos distribuidores desse produto se tal decorrer do 

RGGR ou de legislação específica aplicável, à exceção dos resíduos urbanos cuja recolha e 

tratamento constitui reserva de serviço público dos sistemas municipais ou multimunicipais 

nos termos da Lei n.º 88-A/97, de 25 de julho, na sua redação atual, nos termos do artigo 10.º 

do RGGR. 

De acordo com o ponto 3 do artigo 2.º do RGGR são excluídos do âmbito de aplicação do 

RGGR, os resíduos resultantes da prospeção, extração, tratamento e armazenagem de 

recursos minerais, bem como da exploração de massas minerais, à exceção dos resíduos 
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gerados em unidades de transformação, não definidas como anexos de exploração nos 

termos do disposto na alínea d) do artigo 2.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho. 

A classificação dos resíduos é realizada de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), 

publicada pela Decisão da Comissão 2014/955/EU, de 18 de dezembro, que altera a Decisão 

da Comissão 2000/532/CE, de 3 de maio, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, diz respeito a uma lista harmonizada 

de resíduos que tem em consideração a origem e composição dos resíduos. 

 

5.8.2. Gestão de resíduos das explorações de depósitos de minerais e de 

massas minerais  

O Decreto-lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de 

fevereiro, estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos das 

explorações de depósitos de minerais e de massas minerais, nomeadamente a gestão dos 

resíduos resultantes da prospeção, extração, tratamento, transformação e armazenagem de 

recursos minerais, bem como da exploração das pedreiras, designados por resíduos de 

extração. O enquadramento legal próprio para a gestão de resíduos de extração, justifica-se 

devido à especificidade da atividade extrativa e dos resíduos que dela resultam. 

De acordo com o número 2 e 3 do artigo 40.º: 

“2 — A reposição de resíduos de extração nos vazios de escavação deve constar do plano de 

lavra ou do plano de pedreira, consoante se trate de exploração dos depósitos minerais ou de 

massas minerais, desenvolvida nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de 

Março, e no Decreto-Lei n.º 270/2001, na sua redação atual, respetivamente. 

3 — Para além do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, e no artigo 

30.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 

12 de Outubro, o plano de lavra ou o plano de pedreira a que se alude no número anterior não 

pode ser aprovado sem que dele constem as medidas necessárias para: 

a) Garantir a estabilidade dos resíduos de extração, nos termos do disposto na alínea d) do 

n.º 1 do artigo 12.º, com as necessárias adaptações; 

b) Evitar a poluição do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas, nos termos do 

disposto no artigo 11.º, com as necessárias adaptações; 

c) Garantir a monitorização dos resíduos de extração e dos vazios de escavação, nos termos 

dos n.ºs 3 a 5 do artigo 13.º, com as necessárias adaptações.” 
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5.8.3. Gestão de fluxos específicos de resíduos  

Os princípios e normas aplicáveis à gestão de embalagens e resíduos de embalagens em 

Portugal, estão estabelecidos no Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, (alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro) que estabelece o regime 

jurídico a que fica sujeita a gestão dos seguintes fluxos específicos de resíduos: 

a) Embalagens e resíduos de embalagens; 

b) Óleos e óleos usados; 

c) Pneus e pneus usados; 

d) Equipamentos elétricos e eletrónicos e resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos; 

e) Pilhas e acumuladores e resíduos de pilhas e acumuladores; 

f) Veículos e veículos em fim de vida. 

 

Atualmente existem as seguintes entidades gestoras licenciadas em Portugal para a gestão 

de embalagens e resíduos de embalagens: 

• Sociedade Ponto Verde; 

• Novo Verde – entidade licenciada para gestão de um sistema integrado de 

embalagens e resíduos de embalagens (SIGRE); 

• Electrão - entidade licenciada para gestão de um sistema integrado de embalagens e 

resíduos de embalagens (SIGRE); 

• VALORMED – entidade licenciada para gestão de um sistema integrado de 

embalagens e resíduos de embalagens e medicamentos (SIGREM); 

• SIGERU – entidade licenciada para gestão de um sistema integrado de embalagens e 

resíduos de embalagens em agricultura (VALORFITO). 

 

De acordo com o artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, os produtores de óleos são 

responsáveis pelo circuito de gestão dos óleos usados no âmbito de sistemas individuais ou 

integrados de gestão previstos e os produtores ou detentores destes resíduos são 

responsáveis pela sua correta armazenagem e por proceder ao seu encaminhamento para o 

circuito de gestão dos óleos usados. 
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Apenas existe uma entidade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados 

(SIGOU), a Sogilub. A recolha de óleos lubrificantes usados a nível nacional nas instalações 

dos respetivos produtores é assegurada pela ECOLUB. Em cada área, a coordenação da 

recolha, transporte e armazenagem dos óleos lubrificantes usados é efetuada por uma 

empresa específica. 

 

5.8.4. Gestão de Resíduos Urbanos no Município de Vila Viçosa 

De acordo com o RGGR é considerado resíduo urbano o resíduo: de recolha indiferenciada e 

de recolha seletiva das habitações, incluindo papel e cartão, vidro, metais, plásticos, 

biorresíduos, madeira, têxteis, embalagens, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, 

resíduos de pilhas e acumuladores, bem como resíduos volumosos, incluindo colchões e 

mobiliário; e de recolha indiferenciada e de recolha seletiva provenientes de outras origens, 

caso sejam semelhantes aos resíduos das habitações na sua natureza e composição. 

Os resíduos urbanos produzidos no concelho de Vila Viçosa são geridos pela GESAMB – 

Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, criada pela Associação de Municípios do Distrito de 

Évora, e que consiste numa empresa intermunicipal de capitais maioritariamente públicos com 

personalidade jurídica e dotada de autonomia financeira e patrimonial. 

A GESAMB, é a empresa responsável pela gestão e exploração do Sistema Intermunicipal de 

Valorização e Tratamento de Resíduos Urbanos (SIRU) do Distrito de Évora, que integra os 

municípios de Alandroal, Arraiolos Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, 

Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa, que produzem cerca de 76 

mil toneladas de resíduos sólidos urbanos, por ano. 

Na Tabela 5.8.1 relativa à produção de resíduos no ano de 2020, é possível verificar que a 

produção de resíduos, per capita, no concelho de Vila Viçosa é inferior à média da região do 

Alentejo e da média nacional. Relativamente à recolha seletiva, per capita, no concelho de 

Vila Viçosa observa-se que a percentagem de resíduos recolhidos seletivamente é reduzida 

em valor absoluto (da ordem dos 8%) e inferior comparativamente ao total nacional (21%) e 

ao verificado na região do Alentejo (17%). 
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Tabela 5.8.1 – Resíduos urbanos recolhidos para o ano de 2020  

Fonte: INE, 2022 

Territórios 
Resíduos urbanos 

recolhidos por 
hab. (kKg/hab.) 

Resíduos urbanos 
recolhidos 

seletivamente por 
hab. (kg/hab.) 

Proporção de 
resíduos urbanos 

recolhidos 
Seletivamente (%) 

 
Portugal 510,8 109,8 21  

Alentejo 559 96,2 17  

Vila Viçosa 476,9 38,5 8  

 

5.8.5. Resíduos produzidos na pedreira 

Atualmente, a Pedreira “Monte D’El Rei MJ” não se encontra em laboração, não sendo 

gerados resíduos. O Plano de Pedreira inclui um Plano de Gestão de Resíduos que ainda não 

está implementado.  

Durante a exploração da pedreira “Monte D’El Rei MJ”, a gestão de resíduos de rocha de 

material não ornamental (estéril) (Código LER “01 01 02 – Resíduos de extração de minérios 

não metálicos”) passará pelo aproveitamento da totalidade dos materiais extraídos.  

Projeta-se assim um aproveitamento de 30% para fins ornamentais (blocos), correspondendo 

os restantes 70% a resíduos de extração, que serão depositados em cavidades abandonadas 

na proximidade da pedreira, na própria cavidade para construção de muros de contenção e 

na manutenção/melhoria de caminhos e acessos e/ou transportados para britadeira próxima. 

Com estas aplicações a empresa consegue aplicar a totalidade dos escombros sem recorrer 

ao seu armazenamento em aterro.  

Para além de restos de rocha de material não ornamental apenas serão produzidos resíduos 

equiparados a resíduos urbanos e resíduos associados à manutenção de equipamentos. 

Relativamente aos resíduos equiparados a urbanos, será promovida a separação na origem 

das frações recicláveis para posterior envio para reciclagem através do sistema municipal, 

assegurando o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com 

a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. 

Os restantes resíduos que resultam de operações de manutenção e de acordo com o Plano 

de Gestão de Resíduos no futuro, serão armazenados temporariamente na pedreira até envio 

para entidade licenciada para o efeito. 

Destaque para o facto de as operações de manutenção 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.  
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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 ampliação da área da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”, ao 

nível do ruído, tornou-se necessário caracterizar o ambiente sonoro existente na envolvente 

do local em estudo. 

 

5.9.2. Estudo acústico 

Nas pedreiras a céu aberto, o ruído consiste numa forma de poluição bastante expressiva.  

A emissão de ruído com origem numa atividade extrativa, é de uma forma geral, gerada pela 

movimentação e utilização de máquinas e equipamentos (móveis e fixos) durante as seguintes 

ações: 

• Preparação e decapagem da área a desmontar; 

• Desmonte da frente; 

• Operações de carregamento e transporte de materiais. 

 

5.9.2.1. Objetivos 

De forma a caracterizar o ambiente sonoro na envolvente da área de estudo, foi efetuada uma  

avaliação acústica realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído (RGR) (Decreto-

Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro). Assim, foram efetuadas medições de ruído num local que 

representa o conjunto de recetores sensíveis previsivelmente mais afetados pelo ruído 

proveniente da pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”.  

Para verificação do cumprimento do critério de exposição, os indicadores de ruído diurno-

entardecer-noturno (Lden) e noturno (Ln), obtidos para o local de medição, foram comparados 
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com os valores limite de exposição definidos no artigo 11.º do RGR e tido em consideração 

que o concelho de Vila Viçosa atribui, segundo o seu Plano Diretor Municipal em vigor, uma 

classificação de zona mista ao local de medição. 

O ensaio acreditado foi realizado pelo laboratório da Monitar (e encontra-se no Anexo 7 do 

Volume II). 

 

5.9.2.2. Caracterização do local de avaliação 

Foi definido um recetor sensível, considerando a distância mais próxima à área da Pedreira 

“Monte D’El Rei MJ” (700m): 

 R1 – freguesia de Bencatel, concelho de Vila Viçosa (Figura 5.9.1.). 

 

 
Figura 5.9.1. Localização da área de estudo e do ponto de medição de ruído ambiente R1  

(Fonte: Google Earth). 
 

Tabela 5.9.1. Caracterização do ponto de medição escolhido. 
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5.9.2.3. Apreciação dos Resultados 

Nos períodos diurno, do entardecer e noturno, as principais fontes de ruído na proximidade 

dos recetores sensíveis caracterizados pelo local de medição R1 estão associadas ao tráfego 

rodoviário a circular na EN254, localizada a cerca de 40 metros a este (com desenvolvimento 

sul/norte), ao tráfego rodoviário a circular na rua do Senhor das Mercês, localizada a cerca de 

3 metros a norte (com desenvolvimento oeste/este), ao Núcleo Extrativo e Transformador da 

Área Cativa para Mármores da Região de Estremoz/Borba/Vila Viçosa, e a fontes naturais de 

ruído.   

Considera-se que as condições de propagação sonora aquando das medições efetuadas não 

colocam em causa a comparação com os valores limite definidos no RGR.  

Para verificação do critério de exposição máxima, os resultados obtidos foram analisados 

comparativamente com os valores limite de exposição definidos no artigo 11.º do 

Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 
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Tabela 5.9.2 – Resultados obtidos no ponto R1 no período selecionado, para o critério de exposição. 
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Os indicadores de ruído Lden e Ln, obtidos junto do local avaliado foram comparados com os 

valores limite de exposição definidos no artigo 11.º do RGR, sendo possível verificar que, no 

local avaliado, os valores encontravam-se abaixo dos valores limite. 

 

 

5.9.2.4. Considerações finais 

A avaliação acústica realizada permitiu efetuar as seguintes considerações: 

• Os níveis ruidosos resultantes do conjunto das atividades de extração, transformação 

e transporte de mármore da zona envolvente à “Pedreira Monte D’El Rei MJ” cumprem 

o RGR. 

• Prevê-se que a ampliação da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” não afete os resultados 

apresentados, uma vez que esta pedreira já existe, dentro do Núcleo Extrativo da 

Vigária, uma área já bastante intervencionada e em pleno funcionamento. 

• Pelo facto de as unidades extrativas terem abrandado a exploração de mármore, os 

níveis sonoros têm, de um modo geral, tendência a diminuir. 

• As escombreiras das várias unidades extrativas poderão confinar, de certo modo, os 

níveis sonoros ao núcleo extrativo da Vigária, diminuindo os níveis sonoros junto dos 

recetores sensíveis, em particular na localidade de Bencatel. A mancha de vegetação 

existente na envolvente do núcleo extrativo atuará como absorvente acústico, 

diminuindo os níveis sonoros que chegam junto dos recetores sensíveis.  

 

Face ao exposto, poder-se-á concluir que de acordo com os resultados das medições 

efetuadas, bem como à sua análise, prevê-se que a ampliação da pedreira já existente não 

altere o ambiente sonoro atual, não se prevendo situações de incomodidade que se possam 

imputar à Pedreira “Monte D’El Rei MJ”. 
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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 1µm e os 1 000µm 

(Jimeno, C. et al 1989) e poderão ser agressivas para o 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 (<10µm), as quais 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 ambiente 

A emissão de partículas para a atmosfera, com origem numa atividade extrativa, é de uma 

forma geral, gerada pelas seguintes ações, ocorridas durante o processo produtivo: 

• Preparação e decapagem da área a desmontar; 

• Desmonte da frente; 

• Movimentação de máquinas; 

• Operações de carregamento e transporte de materiais; 

• Outros: Ação do vento nas frentes da lavra e nas zonas de depósito de material. 

 

As medições de PM10 deverão, preferencialmente, ser efetuadas em período seco de modo 

a não comprometer os resultados e obter-se valores mais fiáveis que correspondam à situação 

mais desfavorável.  

 

5.10.2.1. Objetivos 

Para a análise deste descritor recorreu-se à equipa técnica da Monitar, a qual realizou um 

estudo da qualidade do ar ambiente, com a  avaliação de partículas PM10, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. Este diploma legal estabelece o Regime da 

Avaliação e Gestão da Qualidade do Ar Ambiente. 

Assim, o relatório de ensaio, que se apresenta no Anexo 8 do Volume II, é relativo à 

determinação de partículas em suspensão na atmosfera, fração PM10 (as partículas em 

suspensão suscetíveis de passar através de uma tomada de ar seletiva). 

A determinação do nível de partículas em suspensão PM10 foi realizada de acordo com a 

metodologia definida na norma EN 12341:2014.  

 

5.10.2.2. Local de Monitorização de PM10 

Para este estudo de qualidade do ar, foi considerado um ponto de medição de PM10 (recetor 

sensível) na freguesia de Bencatel, concelho de Vila Viçosa (AR1) (Figura 5.10.1. e Tabela 

5.10.1.) 
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Figura 5.10.1. Localização dos pontos de medição de PM10: AR1  

(ver em Anexo 8). 
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Tabela 5.10.1. Caracterização do ponto de medição escolhido para o presente estudo. 

 

 

Na zona de pedreira e na sua envolvente próxima, as principais fontes de emissão de 

poluentes atmosféricos estão relacionadas com os trabalhos de extração, transformação e 

transporte das indústrias extrativas do núcleo extrativo e transformador da Área Cativa para 

Mármores da Região de Estremoz/Borba/Vila Viçosa, bem como, dos trabalhos agrícolas e o 

tráfego rodoviário.  

 

5.10.2.3. Resultados obtidos 

No período de medição, o valor limite diário para proteção da saúde humana definido no anexo 

XII do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro (50g/m3) nunca foi ultrapassado no local 

de medição avaliado.  

A concentração máxima atingida foi de 43μg/m3 a 30 de julho de 2022 (sábado) (Tabela 

5.10.2. e Figura 5.10.2). 

 

Tabela 5.10.2. Resultados das campanhas no recetor sensível AR1. 
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Figura 5.10.2. Variação temporal dos valores de PM10 no recetor sensível AR1, com a indicação dos 

valores legislados. 

 

 

5.10.2.4. Apreciação de Resultados 

De acordo com a informação obtida através da monitorização efetuada para a zona da 

Pedreira “Monte D’El Rei MJ” é possível considerar o seguinte:  

• As concentrações de PM10 durante a campanha de avaliação no ponto de medição 

considerado como recetor sensível para a área de estudo nunca ultrapassaram o valor 

limite diário para proteção da saúde humana definido no Anexo XII do Decreto-Lei nº 

102/2010 de 23 de setembro (50 µg/m3). 

• Porém, durante a campanha, no AR1 foi ultrapassado o valor limite anual para 

proteção da saúde humana (40µg/m3), definidos no Anexo XII do Decreto-Lei nº 

102/2010 de 23 de setembro, uma única vez, e num sábado. 

 

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

extrativa da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” não contribui de modo significativo para a 

diminuição da qualidade do ar na envolvente do núcleo extrativo da Vigária, face à situação 

atual. 
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Efetivamente, com a ampliação da área da pedreira não se preveem que sejam ultrapassados 

os valores limite constantes da legislação vigente ou que sejam geradas situações de 

incomodidade juntos dos recetores sensíveis mais expostos. 

 

 

5.10.3. Gases 

De um modo geral, numa exploração que se desenvolve a céu aberto, os gases libertados 

pelos veículos que circulam diariamente nestas unidades de extração, sofrem imediatamente 

uma dispersão na atmosfera, não vindo a existir, previsivelmente, qualquer acumulação que 

conduza a valores dignos de registo, entendendo-se, nestes casos, que não será relevante a 

realização de estudos de caracterização de efluentes gasosos. Esta dispersão irá depender 

de fatores tais como a topografia, direção e velocidade do vento. De referir que os 

equipamentos móveis, como sejam pá carregadoras, giratórias, entre outros, têm uma ampla 

circulação uma vez que são necessários para efetuar e auxiliar no processo de extração (zona 

de desmonte) e também para o transporte do material extraído. 

A emissão gasosa com origem nas explorações a céu aberto inclui os seguintes poluentes 

atmosféricos e as predominantes formas de emissão: 

• Óxidos de Azoto (NOx) – poluente primário, resultante da queima de combustíveis 

fósseis altas temperaturas, quer em instalações industriais, quer nos veículos 

automóveis; 

• Monóxido de Carbono (CO) – poluente primário emitido para a atmosfera como 

resultado da combustão incompleta de combustíveis fósseis ou outros materiais 

orgânicos. Ocorre em especial em sistemas de combustão mal regulados, na presença 

de oxigénio em quantidade insuficiente, condições de temperatura não adequadas a 

uma combustão eficiente e total; 

• Dióxido de Enxofre (SO2) – poluente primário que tem a sua origem na queima de 

combustíveis fósseis em diversos processos industriais, podendo também ser emitido 

pelos veículos a diesel; 

• Compostos Orgânicos Voláteis (COV´s) – poluente primário, que constitui um vasto e 

díspar conjunto de compostos orgânicos cuja principal característica é a sua 

volatilidade. Estes compostos provêm da combustão de combustíveis fósseis e de 

qualquer operação de manuseamento de combustíveis e solventes. 
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No caso concreto da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” a emissão de gases poluentes apenas terá 

origem na circulação dos equipamentos móveis. As emissões incluem o monóxido de carbono 

(CO), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos (HC) entre outros de menor relevo.  

De acordo com as considerações supracitadas, e no caso particular da Pedreira “Monte D’El 

Rei MJ”, será de prever que a emissão de gases poluentes gerados pela própria circulação 

de veículos não seja digna de registo, não se justificando uma abordagem mais detalhada 

acerca da emissão de gases.  
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5.11. Socioeconomia 

A caracterização socioeconómica é feita com recurso aos dados disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE), preferencialmente de 2020 ou 2021, indicadores 

disponibilizados no portal da PORDATA e também as Sínteses Estatísticas elaboradas pelo 

Gabinete de Estratégias e Estudos (GEE) do Ministério da Economia, utilizando sempre que 

possível os indicadores por município e alguns casos por freguesia, que para o presente 

estudo contempla as quatro freguesias do concelho de Vila Viçosa (Bencatel, Ciladas, Nossa 

Senhora da Conceição e São Bartolomeu e Pardais). 

 

5.11.1. População e povoamento  

A área da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” está inserida no concelho de Vila Viçosa, freguesia 

de Bencatel, abrangendo uma área de 6,06 ha. 

Vila Viçosa encontra-se numa planície no sopé das vertentes orientais da pequena serra de 

Borba, onde se formam dois vales, pelos quais correm, na estação das chuvas, vários 

ribeirinhos, em direção ao levante, indo depois unir-se e desaguar na ribeira de Borba. Foi ao 

vale do Sul que os portugueses chamaram Val Viçoso no tempo das conquistas aos mouros 

no Alentejo, e dali veio à povoação o nome de Vila Viçosa, quando recebeu o foral de concelho 

perfeito (C.M. Vila Viçosa, 2015). 

O concelho de Vila Viçosa situa-se na sub-região do Alentejo Central (Figura 5.19), confinando 

com os concelhos de Borba e Elvas a Norte, Alandroal a Sul e Redondo a Oeste. Assim, a 

Noroeste fica-lhe Borba a 4km de distância e Estremoz a 17 km. A Nordeste está Vila Boim a 

20km e Elvas a 27km. Tem a Este Juromenha e o rio Guadiana. A Sul está o Alandroal, 

distanciado 7,5km. A Sudoeste fica-lhe Terena a 16 km. Redondo encontra-se a Oeste, a 

20km (Figura 5.11.1.). 
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Figura 5.1. Enquadramento geográfico do concelho de Vila Viçosa e localização da pedreira. 

 

 

5.11.2. Evolução e densidade populacional 

O concelho de Vila Viçosa ocupa uma área geográfica de 212,99km2, tem uma população de 

7 388 habitantes e uma densidade populacional de 38 habitantes/km2, representando apenas 

cerca de 1% da população residente na região do Alentejo. A freguesia de Bencatel onde se 

localiza a Pedreira “Monte D’El Rei MJ” tem uma área de 36,3 km2, uma população de 1 480 

habitantes e uma densidade populacional de 40,77 habitantes/km2. 

Conforme é possível verificar pela Tabela 5.11.1, entre 2011 e 2021, a região do Alentejo, o 

concelho de Vila Viçosa e as quatro freguesias, registaram uma diminuição da população 

residente, sendo este aspeto mais significativo na freguesia de Ciladas, e com menor 

expressão na freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu, freguesia com 

maior população no concelho de Vila Viçosa, e também a que tem maior densidade 

populacional, aproximadamente 140 habitantes/km2.  

A freguesia de Bencatel é a segunda com maior população, 1480 habitantes e também com 

maior densidade populacional, cerca de 41 habitantes/km2. 
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Tabela 5.11.1. População residente e variação entre 2011 e 2021, área e densidade populacional 

Fonte: Censos 2021 (INE, 2022) 

Região/Concelho/Freguesia 

População residente 
(N.º) 

Taxa de 
Variação 

Área 
Densidade 

populacional 

2011 2021 2011-2021 (%) km2 2021 (hab/km²) 

Alentejo 757302 704707 -6,9 31603 22 

Vila Viçosa 8319 7388 -11,2 194,4 38 

Bencatel 1679 1480 -11,9 36,3 41 

Ciladas 1071 816 -23,8 107,3 8 

Nossa Senhora da 
Conceição e São Bartolomeu 

5023 4635 -7,7 33,19 140 

Pardais 546 457 -16,3 17,83 26 

 

O concelho de Vila Viçosa tem registado um decréscimo no número de habitantes desde a 

década de 1960, com um ligeiro aumento entre a década de 80 e de 90. A evolução da 

população caracteriza-se por três períodos. De 1801 a 1960, registou-se um crescimento da 

população. A partir da década de 60, o número de habitantes começou a baixar, até ao início 

da década de 80. Após um ligeiro aumento na década de 90, o número de habitantes começou 

novamente a diminuir, situação ainda verificada atualmente (Tabela 5.11.2). 

 

Tabela 5.11.2. Variação da população no concelho de Vila Viçosa, desde 1801 

(Fonte: Wikipédia e Instituto Nacional de Estatística – INE). 

População residente (N.º) concelho de Vila Viçosa 

1801 1849 1900 1930 1960 1981 1991 2001 2011 2021 

5697 5821 7163 8444 9974 8546 9068 8871 8319 7388 

 

Efetivamente, o concelho de Vila Viçosa tem sofrido um processo de despovoamento nas 

últimas décadas, aliás como toda a região. Este despovoamento deve-se à forte emigração e 

ao envelhecimento da população que aqui reside.  

Este facto pode ser justificado com a localização geográfica do concelho de Vila Viçosa, uma 

vez que 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. 
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5.11.3. Ocupação do espaço 

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. 

Assim, de 15 lugares em 1960 passou-se para 6 em 1981; em 1960, 78,8% dos residentes 

encontravam-se concentrados em 3 lugares, sendo este valor em 1981 de 83,7%. Os outros 

3 lugares abrangiam 5.1% dos residentes, enquanto 11.2% da população vivia isolada. 

Vila Viçosa é o concelho do distrito com maior grau de concentração da população, pois 

possuía, em 1981, quase 50% dos habitantes a residir na sede de concelho.  

Atualmente, de acordo com a análise efetuada à foto aérea da envolvente da área em estudo 

(Figura 5.11.2), verifica-se que a ocupação do espaço é composta por indústria extrativa e 

tecido agrícola. 

 
Figura 5.11.2.Localização da área da pedreira na zona extrativa muito desenvolvida, enquadrada com 

zonas agrícolas contíguas. 
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Os aglomerados populacionais encontram-se relativamente distantes da área de estudo. 

Bencatel encontra-se a cerca de 1km da área da pedreira, enquanto Vila Viçosa se situa a 

aproximadamente 3km e Pardais a cerca de 5km (Figura 5.11.3). 

 

 
Figura 5.11.3. Ocupação do espaço envolvente à área de estudo. 

 

 

5.11.4. Estrutura e Distribuição da População  

Nas Figuras 5.11.4 e 5.11.5 apresenta-se a estrutura e distribuição etária da população no 

concelho de Vila Viçosa e na freguesia de Bencatel. No concelho de Vila Viçosa verificou-se 

uma diminuição de indivíduos em todas as faixas etárias, exceto dos 65 e mais anos. Na 

freguesia de Bencatel houve uma perda de população em todas as faixas etárias. Tanto no 

concelho como na freguesia verifica-se também um envelhecimento da estrutura etária da 

população, que deve estar associado ao fenómeno de emigração da população jovem. 
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Figura 5.11.4. População residente por grupo etário concelho de Vila Viçosa  

(Fonte: Censos 2021 (INE, 2022)) 

 

 
Figura 5.11.5. População residente por grupo etário na freguesia de Bencatel  

(Fonte: Censos 2021 (INE, 2022)) 

 

No ano de 2020 (INE, 2022) o índice de envelhecimento do concelho de Vila Viçosa era de 

223,3, apresentando um índice de envelhecimento superior ao da região do Alentejo, de 

208,9, e de Portugal, de 167, o que comprova que a população de Vila Viçosa tem vindo a 

apresentar uma tendência elevada para o envelhecimento. 
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No que se refere à taxa de fecundidade, constata-se que Vila Viçosa tem uma taxa de 

fecundidade de 32,8, inferior à taxa registada para o Alentejo e para Portugal, de 37,5 e 37,2, 

respetivamente. 

 

5.11.5. Habilitações literárias 

Na Figura 5.11.6 e Figura 5.11.7 apresenta-se a qualificação académica da população no 

concelho de Vila Viçosa e na freguesia de Bencatel. Tanto no concelho como na freguesia a 

população apresenta na maioria o 1º ciclo de qualificação, no entanto em 2021 verificou-se 

um aumento da população com o ensino secundário e pós-secundário e também com o ensino 

superior, e uma diminuição significativa da população sem nenhuma qualificação. 

 

 

Figura 5.11.6. População residente por níveis de ensino concelho de Vila Viçosa  

(Fonte: Censos 2021 (INE, 2022)) 
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Figura 5.11.7. População residente por níveis de ensino na freguesia de Bencatel  

(Fonte: Censos 2021 (INE, 2022)) 

 

 

5.11.6. Estrutura económica e produtiva 

De acordo com o indicador de empresas não financeiras por sector de atividade económica 

para o ano de 2009 e 2020 apresentado na Figura 5.11.8, no concelho de Vila Viçosa, em 

2020 a maioria das empresas pertenciam ao sector terciário liderado pelas empresas do 

comércio por grosso e a retalho, e pelas atividades administrativas e serviços de apoio. O 

sector secundário apresentou uma diminuição do n.º de empresas de 2009 para 2020, tanto 

nas indústrias transformadoras como nas indústrias extrativas, contrariamente ao sector 

primário que apresentou um aumento de 2009 para 2020 nas empresas de agricultura, 

produção de animal, caça, floresta, atualmente com valores mais próximos do comércio por 

grosso e retalho. Realça-se que, no total houve uma diminuição do n.º de empresas no 

concelho de Vila Viçosa de 904 para 875 de 2009 para 2020, contrariamente ao que se 

verificou na região do Alentejo onde, apesar de ligeiro, houve um aumento do n.º de empresas. 
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Figura 5.11.8. Empresas não financeiras por sector de atividade económica no concelho de Vila 

Viçosa  

(Fonte: INE, 2020 in PRODATA, 2022) 

 

5.11.6.1. População ativa e taxas de atividade 

Relativamente à população ativa e taxa de atividade ainda não foram publicados pelo INE os 

dados mais recentes por município; de 2001 para 2011 no concelho de Vila Viçosa ocorreu 

uma diminuição da população ativa em 557 indivíduos, bem como uma descida na taxa de 

atividade de cerca de 3,5%, relativamente aos CENSOS 2001 (Tabela 5.11.3.). 

 

Tabela 5.11.3 – População Ativa e Taxas de Atividade  

(Fonte: CENSOS 2011) 

Ano População ativa total Taxa de atividade total 

2001 4309 48,6 

2011 3752 45,1 

 

5.11.6.2. População empregada por profissão 

Na Tabela 5.11.4 apresenta-se a população empregada por conta de outrem por profissão 

(CPP) em 2013 e 2020. Em 2020 a população empregada por conta de outrem corresponde 
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na sua maioria a trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices, enquanto em 

2013 eram, ainda que ligeiramente, os operadores de instalações e máquinas e trabalhadores 

da montagem. De realçar que, em 2020, houve uma diminuição dos trabalhadores associados 

à indústria extrativa de 305 para 270, contrariamente à região do Alentejo que apresentou 

uma subida ligeira dos trabalhadores associados à indústria extrativa. 

 

Tabela 5.11.4. População empregada por conta de outrem (N.º) por profissão, 2013 e 2020  

(Fonte: INE, 2022) 

População empregada por conta de outrem por Profissão (CPP)  
Ano 

2020 2013 

Total 1306 1455 

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, 
diretores e gestores executivos 

58 71 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 80 90 

Técnicos e profissões de nível intermédio 150 120 

Pessoal administrativo 143 160 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e 
vendedores 

231 261 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da 
floresta 

10 12 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 270 305 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 212 308 

Trabalhadores não qualificados 151 128 

 

5.11.6.3. População empregada no sector da Pedra Natural 

Na Tabela 5.11.5 apresenta-se o ranking das atividades económicas que empregam mais 

trabalhadores (ordenado segundo o n.º de trabalhadores por conta de outrem nos 

estabelecimentos) no concelho de Vila Viçosa em 2022, de acordo com os dados fornecidos 

pelo Gabinete de Estratégias e Estudos (GEE) do Ministério da Economia. Os maiores 

empregadores do concelho em 2020 estavam ligados à indústria do mármore, sendo a 

extração de mármore e outras rochas carbonatadas a maior empregadora, seguida da 

fabricação de artigos de mármore e de rochas similares. 
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Tabela 5.11.5. População empregada na indústria extrativa para a Região do Alentejo, Alentejo 

Central e para o Concelho de Vila Viçosa  

(Fonte: GEE, 2019). 

 

 

5.11.7. Caracterização das condições de vida no concelho 

5.11.7.1. Rede de Equipamentos e Respostas Sociais  

Os equipamentos e as respostas sociais podem dividir-se nas áreas da infância e juventude, 

população idosa, população deficiente, família e comunidade, e pessoas em situação de 

dependência ou com doença do foro mental ou psiquiátrico. 

Na Tabela 5.11.6 encontra-se a distribuição por freguesia da rede de equipamentos e 

respostas sociais para as áreas da Infância e Juventude, para o concelho de Vila Viçosa. 
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Tabela 5.11.6. Equipamentos sociais para a área da infância e juventude existentes nas freguesias do 

concelho de Vila Viçosa  

(Fonte: Portal Évora.biz). 

Estabelecimentos 
de Ensino e 

Equipamentos de 
Apoio à Criança 

Freguesias 

Bencatel Ciladas Pardais 
N. Sr.ª da 

Conceição e S. 
Bartolomeu 

Creche  - - - 2 

Jardim de Infância  1 1 1 2 

ATL  - 1 - 2 

Escola de Ensino 
Básico - 1º Ciclo  

1 1 1 2 

Escola de Ensino 
Básico - 2º e 3º 
Ciclo  

- - - 1 

Escola Secundária  - - - 1 

Lar Juvenil  - - - 1 

 

Conforme apresentado na Tabela 5.11.7 existe um centro de saúde e várias extensões 

distribuídas pelas diversas freguesias que constituem o concelho de Vila Viçosa e ainda 

quatro farmácias.  

Existem outras medidas sociais desenvolvidas no concelho, entre as quais se destaca a 

Universidade Sénior, destinada a pessoas com mais de 55 anos, vocacionada para a 

ocupação dos tempos livres dos indivíduos que se sintam motivados para a realização de 

atividades de âmbito social, desportivo, cultural e educativo. 

 

Tabela 5.11.7. Infraestruturas e equipamentos de Saúde e assistência social existentes nas 

freguesias do concelho de Vila Viçosa  

(Fonte: Portal Évora.biz). 

Estabelecimentos 
de Ensino e 

Equipamentos de 
Apoio à Criança 

Freguesias 

Bencatel Ciladas Pardais 
N. Sr.ª da 

Conceição e S. 
Bartolomeu 

Centro de Convívio  1 1 1 - 

Centro de Dia  1 1 1 2 

Lar de Idosos  - - - 1 

Apoio Domiciliário  1 1 1 2 

Centro de Saúde  - - - 1 

Extensão de Saúde  1 1 1 - 

Farmácia  1 - - 3 

Centro de Noite  - 1 - - 
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5.11.7.2. Rede de Equipamentos Desportivos e Culturais  

Como equipamentos desportivos e culturais, a população do concelho de Vila Viçosa conta 

com os seguintes equipamentos: 

 

Tabela 5.11.8. Infraestruturas e equipamentos de desporto e cultura existentes nas freguesias do 

concelho de Vila Viçosa  

(Fonte: Portal Évora.biz). 

Infraestruturas e 
Equipamentos de 

Desporto e 
Cultura 

Freguesias 

Bencatel Ciladas Pardais 
N. Sr.ª da 

Conceição  
e S. Bartolomeu 

Polidesportivo  1 1 - - 

Campo de Jogos  1 1 1 1 

Piscina  - - - 1 

Biblioteca  1 - - 1 

Cinema  1 - - 1 

Teatro  - - - 1 

 

Tabela 5.11.8. Associações e Coletividades existentes nas freguesias do concelho de Vila Viçosa 

(Fonte: Portal Évora.biz). 

Associações e 
Coletividades 

Freguesias 

Bencatel Ciladas Pardais 
N. Sr.ª da 

Conceição  
e S. Bartolomeu 

Associações 
Desportivas 

2 2 - 8 

Associações 
Culturais e 
Recreativas 

2 2 1 9 

Associações 
Religiosas 

- - - 5 

Associações de 
Apoio à Terceira 
Idade 

- 2 - 2 

Associações de 
Apoio aos Jovens 

1 - 1 1 

Associações 
Empresariais 

- - - 1 

Associações de 
Desenvolvimento 
Local 

- - - 1 

Bombeiros - - - 1 
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5.11.7.3. Rede de Equipamentos em Matéria de Segurança  

O Serviço Municipal de Proteção Civil do Concelho de Vila Viçosa (SMPCVV) é o serviço 

incumbido de executar a política municipal de segurança, sendo o responsável, no concelho, 

pelas ações de informação, formação, planeamento, controlo e coordenação das ações em 

situação de normalidade ou de emergência, em todos os domínios que respeitem à Proteção 

Civil. 

O SMPCVV é da responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal. O SMPCVV dispõe, 

ainda, do Plano Municipal de Emergência, de atualização permanente, cujo objetivo principal 

é o desencadeamento das operações de proteção civil, com vista a possibilitar uma unidade 

de direção e controlo, para a coordenação das ações a desenvolver e gestão de meios e 

recursos mobilizáveis, face a um acidente grave, catástrofe ou calamidade, tendo em vista 

minimizar prejuízos e perdas de vidas e o restabelecimento da normalidade. 

Além de organizar e dirigir o Serviço Municipal de Proteção Civil, compete, ainda, ao 

Presidente da Câmara Municipal, ativar e dirigir o Centro Municipal de Operações de 

Emergência e Proteção Civil (CMOEPC), com o objetivo de assegurar o cumprimento das 

operações de Proteção Civil, na iminência ou ocorrência de acidente grave, catástrofe ou 

calamidade. 

 

5.11.8. Saúde Humana 

A saúde humana é um aspeto que é influenciado por vários fatores que caracterizam o 

ambiente que será influenciado pela implementação do Projeto. 

A inclusão do estudo, análise e avaliação da Saúde Humana, como fator específico, no 

contexto de um EIA, é integrada através do mais recente documento legislativo, o Decreto-

Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (regime Jurídico de AIA). 

Torna-se cada vez mais pertinente, avaliar as consequências que os diferentes projetos 

podem introduzir alterações na probabilidade e/ou na intensidade de ocorrência de 

acontecimentos ou eventos (como incidentes ou acidentes) a que estão sujeitas as 

populações (o património natural e bens) e, de forma direta ou indireta na saúde humana. 

Considerando o conceito de Saúde, mais amplo e de acordo com a OMS, como sendo um 

estado de bem-estar físico, social e psicológico da população, é importante a identificação e 

avaliação de riscos, para a Saúde Humana, bem como a sua inter-relação com diferentes 

fatores ambientais. 
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5.11.8.1. Metodologia 

O estudo do fator ambiental Saúde Humana, na situação de referência neste EIA, foi analisado 

de forma integrada com elementos geográficos (localização), demográficos (população 

envolvente), e de indicadores saúde (locais, regionais e nacionais) propriamente ditos. 

Assim, a avaliação e caracterização da Saúde Humana na situação de referência terá em 

consideração a situação atual na área de abrangência da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” no 

que respeita a elementos relevantes como o perfil da população e dados demográficos, 

indicadores ligados à Saúde Humana, bem como infraestruturas e equipamentos de saúde na 

área geográfica (local e regional) onde o mesmo se insere. 

Nesta análise e caracterização, foram utilizados os dados disponíveis do Instituto Nacional de 

Estatísticas (INE), PORDATA, dados do ministério da Saúde, bem como os estudos e análises 

de outros fatores ou descritores deste EIA, nomeadamente a Socioeconomia (População e 

demografia), a emissão de Ruído ou a Qualidade do Ar. 

 

5.11.8.2. Caraterização do concelho face a indicadores de saúde 

No Quadro da Tabela 5.11.10 é possível observar que no concelho de Vila Viçosa a Taxa 

Bruta de Natalidade se encontra mais baixa em relação à média de Portugal, bem como do 

Alentejo, tal como com a taxa de mortalidade infantil. Já o índice de envelhecimento é superior 

à média nacional e regional. 

 

Tabela 5.11.10. Taxas brutas de natalidade e mortalidade, taxa de mortalidade infantil e índice de 

envelhecimento da população nas unidades territoriais em estudo, no ano de 2020  

Período 
de 

referência 
dos 

dados (1)  

Local de 
residência 

(NUTS - 2013) 
(2) 

Taxa de 
mortalidade 

infantil (‰) por 
Local de 

residência 
(NUTS - 2013); 

Anual 

Índice de 
envelhecimento 

Taxa bruta de natalidade 
(‰) por Local de 

residência (NUTS - 2013); 
Anual 

‰ N.º ‰ 

2020 

Portugal 2,4 167 8,2 

Alentejo 3,2 208,9 7,6 

Vila Viçosa 0 223,3 6,4 

 

https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/bddXplorer04.jsp#1
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/bddXplorer04.jsp#1
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/bddXplorer04.jsp#1
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/bddXplorer04.jsp#1
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/bddXplorer04.jsp#1
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/bddXplorer04.jsp#2
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/bddXplorer04.jsp#2
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/bddXplorer04.jsp#2
https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/bddXplorer04.jsp#2
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5.11.8.3. Organização dos serviços de saúde 

Existe no concelho de Vila Viçosa um Centro de Saúde, que representa, em média, um rácio 

de 4,9 consultas por habitante (dados de 2012, PORDATA). 

O Centro de Saúde é constituído por duas unidades funcionais:  

• Unidade de Cuidados Saúde Personalizados (UCSP) garante a acessibilidade e 

continuidade dos cuidados de saúde e a carteira básica de serviços; 

• Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) presta cuidados de saúde e apoio 

psicológico e social, de âmbito domiciliário e comunitário. 

 

O hospital de referência é o Hospital Distrital de Évora. O concelho conta ainda com a 

presença de 5 farmácias, o que representa um rácio de 1522 habitantes por farmácia. 

Há no concelho de Vila Viçosa 223 habitantes por pessoal ao serviço nos centros de saúde 

(1999-2012), e todos os utentes estão inscritos com Médico de Família (de acordo com a 

caracterização Social do Município de Vila Viçosa). Por outro lado, estão ao serviço 23 

profissionais de saúde no centro de saúde de Vila Viçosa (dados de 2012). 

 

5.11.8.4. Fatores de risco para a saúde Humana 

Como principais fatores de risco ambiental com potenciais efeitos na saúde humana que 

podem correlacionar-se com o projeto da pedreira “Monte D’El Rei MJ”, enumeram-se os 

seguintes: 

• Solos: o potencial de afetação do projeto nos solos com efeitos nas populações e na 

saúde humana locais, prende-se essencialmente com a eventual redução na eficiência 

das culturas existentes ou contaminação de solos (por efeito de eventuais derrames 

de óleos lubrificantes, da maquinaria pesada). Porém, na área de estudo encontram-

se exemplares de sobreiros e azinheiras, numa envolvente maioritariamente de uso 

extrativo. 

• Recursos hídricos: O potencial de afetação do projeto nos recursos hídricos com 

efeitos na população e na saúde humana locais, prende-se com a eventual 

degradação da recarga do aquífero local, com a redução das disponibilidades de água 

à população, e com a afetação da qualidade da água (muito por parte de eventuais 

derrames de óleos lubrificantes, provenientes da circulação de máquinas).  
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• Paisagem: o potencial de afetação do projeto na paisagem com efeitos na população e 

na saúde humana locais, prende-se com o impacte visual a que a população está sujeita, 

não se vislumbrando que tenha efeitos nefastos significativos na saúde humana. Não 

obstante, o projeto está inserido numa área marcadamente com carácter industrial. 

• Circulação de veículos pesados: O potencial de afetação do projeto devido à circulação 

de camiões pesados com efeitos na população e na saúde humana locais prende-se 

essencialmente com o impacte gerado pela passagem dos camiões pesados na periferia 

de influência das povoações mais próximas como Bencatel ou Pardais, com efeitos 

diretos na qualidade de vida dos habitantes locais (ruído, poeiras). 

• Ruído ambiental: o potencial de afetação do projeto gerado pelo ruído com efeitos na 

população e saúde humana locais prende-se essencialmente com a incomodidade 

gerada pela atividade junto às habitações mais próximas da pedreira, pertencentes a 

Bencatel. 

• Qualidade do Ar: os potenciais impactes gerados pelo projeto na qualidade do ar com 

efeitos na população e saúde humana locais prendem-se essencialmente com os níveis 

de poeiras, as PM10, geradas pela atividade extrativa. 

• Gestão de resíduos: uma gestão dos resíduos deficitária pode conduzir à poluição dos 

solos e, a partir destes, das águas superficiais e/ou subterrâneas, podendo assim ser 

transmitidos para o ambiente poluentes cujos riscos para a saúde humana são diversos, 

desde lesões cutâneas, problemas respiratórios, entre outros. Em caso de elementos 

tóxicos, podem entrar nas cadeias alimentares. No caso específico de contaminações por 

hidrocarbonetos, a afetação na saúde humana é de natureza diversa, desde perturbações 

digestivas e alterações neurológicas a efeitos cancerígenos ou mutagénicos. 

 

5.11.8.5. Efeitos do projeto para a saúde Humana 

A saúde humana é um aspeto que é influenciado pelos vários fatores que caracterizam o 

ambiente que será influenciado pela implementação do Projeto, e como tal, esta componente 

também pode ser retratada no âmbito da avaliação de impactes.  

A saúde humana está, tradicionalmente, concentrada em questões como o abastecimento de 

água e o saneamento, o controlo de poluição do ar e da água, a gestão de resíduos ou o 

ruído. 
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Em termos de efeitos negativos para a qualidade de vida das populações que habitam na 

envolvente da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” sob o ponto de vista social, está associado à 

incomodidade gerada pelo transporte do mármore extraído. A circulação destes veículos 

causa incómodo nas povoações atravessadas ou naquelas que se encontram na envolvente 

das vias mais frequentemente utilizadas. Além do incómodo, poderão ocorrer situações de 

congestionamento de tráfego e a degradação do pavimento das vias utilizadas por estes 

veículos. 

 

 

5.11.9. Acessibilidades 

Um dos fatores que mais poderá influenciar o bem-estar e o nível de vida das povoações que 

direta ou indiretamente serão influenciadas pela atividade da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”, 

no concelho de Vila Viçosa, é a circulação dos camiões de transporte de matéria-prima (ou 

seja, a própria circulação das viaturas pesadas). É indispensável a existência de uma rede 

viária em boas condições, que suporte o fluxo de tráfego na região, proveniente das pedreiras. 

Deste modo, torna-se importante entender se o tráfego derivado do futuro funcionamento da 

Pedreira “Monte D’El Rei MJ” causa ou não transtornos no dia-a-dia dos habitantes, tanto do 

concelho de Vila Viçosa, como também dos concelhos limítrofes, como Borba ou Alandroal.  

O concelho de Vila Viçosa tem uma rede viária interna em boas condições de utilização, quer 

através da EN255 e da Circular Urbana a Vila Viçosa, como da EM254, e das diversas 

estradas e caminhos municipais (EM508, CM509, CM510, CM1045, CM1047), que permitem 

a ligação entre a sede do concelho e as sedes de freguesia, e a ligação com os concelhos 

envolventes. 

Pela freguesia de Bencatel passa diretamente a EM254, que permite a ligação direta à vila de 

Redondo e, consequentemente, à cidade de Évora. Esta mesma EM254 é a coluna dorsal de 

toda a estrutura viária, permitindo o acesso às pedreiras sitas nos núcleos da Vigária e da 

Lagoa. 

A sede do concelho dista 54km de Évora e está próxima da A6, o que lhe confere uma 

excelente acessibilidade no plano nacional e na ligação a Espanha. 

A via mais importante é a A6, a autoestrada que liga as duas capitais ibéricas, Lisboa e Madrid, 

com passagem pela capital de distrito, Évora, entrada em Espanha através de Badajoz, e que 

permite a ligação ao sul do país vizinho, nomeadamente com Sevilha. 
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A EN4 efetua a ligação da região de Lisboa, via Vendas Novas, Montemor-o-Novo, Arraiolos, 

Estremoz, Borba, e seguindo até Elvas, com a posterior ligação à A6 no acesso a Badajoz, 

via fronteira do Caia. Outra via de acesso é a IP2, com características de Via Rápida, que 

estabelece a ligação norte/sul, estendendo-se desde Bragança a Vila Real de Santo António, 

com passagens pela Guarda, Covilhã, Castelo Branco, e atravessando todo o Alentejo, desde 

o norte alentejano, em Portalegre, com passagem por Évora e ligação a Beja, continuando 

até ao barlavento algarvio. 

Como é possível verificar pela Figura 5.11.9, a pedreira “Monte D’El Rei MJ” encontra-se numa 

situação privilegiada no que diz respeito aos acessos da exploração e expedição da produção, 

devido à proximidade e facilidade no acesso da EM254, EN255, da EN4 e especialmente da 

A6 – E90. 

 

 
Figura 5.11.9. Principal acesso à área de estudo da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” 

 

 

5.11.9.1. Plano de acessibilidades 

De acordo com a localização da pedreira existem diferentes percursos possíveis, Norte vs 

Sul, consoante o destino final do produto. Assim, evitar-se-á sempre que possível, o 
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atravessamento de localidades, exceto em caso de deslocações dos camiões para Sul, 

tornando-se nesse caso inevitável a passagem por Bencatel.  

Para outras direções a Norte, será necessário passar na EM254 no sentido da EN255, que 

por sua vez permite a ligação à EN4 e à A6, minimizando a passagem pelas localidades, como 

Borba ou Vila Viçosa.  

Considera-se que os concelhos de Vila Viçosa e Borba se encontram relativamente bem 

servido de acessibilidades (com a proximidade à A6 – Lisboa/Espanha – e à EN4) sendo 

possível minimizar os impactes resultantes do atravessamento das povoações pelos veículos 

pesados afetos ao projeto. Tendo em conta que a rede viária se encontra em boas condições, 

conclui-se que o normal funcionamento da atividade extrativa não provocará impactes 

significativos junto das povoações mais próximas e da rede viária existente. 

Na Figura 5.11.10 apresentam-se os percursos possíveis utilizados para efetuar o 

escoamento do produto. 

 

 

Figura 5.11.10. Plano de acessibilidades para a área da pedreira “Monte D’El Rei MJ”. 
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O plano de circulação proposto passa pelo acesso à EM254 e EN255 (que depois permitem 

o acesso a outras vias mais importantes) – serão estas as vias preferenciais para o 

atravessamento mínimo de povoações. 

Analisando os acessos disponíveis, no que se refere à eventual afetação dos habitantes das 

povoações mais próximas, dada a existência de várias pedreiras e fábricas na envolvente 

(tanto no núcleo da Vigária como no núcleo da Lagoa), é possível afirmar que já existe um 

fluxo de tráfego de veículos pesados, pelo que não se irá verificar uma “nova” perturbação 

junto das populações locais. 

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 mármore com 

fins ornamentais. 

Logo, o acréscimo de tráfego devido à ampliação da pedreira não será significativo junto das 

populações locais mais próximas. 

 

5.11.9.2. Cálculo de fluxos de tráfego 

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 mármore, 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 devido à abertura 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, pode apresentar-se uma previsão no que diz respeito ao incremento 

máximo mensal de tráfego. Consideraram-se ainda os seguintes pressupostos: 

• 22 dias úteis de trabalho, por mês; 

• 11 meses por ano; 

• capacidade standard de 24 ton/camião (média); 

• 1 m3 de reservas comerciais de mármore correspondem a 2,7 toneladas. 



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 210 

Tabela 5.11.11. Cálculo dos fluxos de tráfego provenientes da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” 

Volume médio de desmonte anual  6092 m3  

Volume médio de desmonte anual  16448 toneladas 

Quantidade média comerciável por ano (30% rendimento)  4934 toneladas 

Peso comercial por mês  449 toneladas 

Peso comercial por dia  20 toneladas 

Número de veículos que saem da pedreira por dia  1 camiões/dia  

Número de veículos que saem da pedreira por semana  5 camiões/semana  

Número de veículos que saem da pedreira por mês 20 camiões/mês 

 

Deste modo, tendo em consideração o valor total de reservas exploráveis anuais de 16448 

toneladas, com um rendimento total de 30%, estima-se que a produção diária deste recurso 

seja de 420 toneladas por dia. Sabendo que um camião transporta em média 24 toneladas de 

mármore com fins ornamentais, prevê-se a circulação média estimada de 5 camiões por 

semana, a que correspondem 20 camiões por mês para escoamento do mármore com fins 

ornamentais.  

Face ao exposto, as produções estimadas da reabertura da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” 

permitem afirmar que esta contribuirá, de acordo com os critérios apresentados e com os 

valores indicados, para um aumento muito pouco significativo na circulação rodoviária de 

viaturas pesadas na envolvente.  

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 da 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 estimados será também menor. 

 

5.11.10. Análise socioeconómica a nível local 

A atividade das pedreiras origina um constante movimento de pessoas, equipamentos, 

materiais e, inevitavelmente, investimentos, o que se traduz em mais-valias para a região 

envolvente. 

A atividade extrativa do mármore tem uma significativa representatividade junto da população 

ativa do Concelho de Vila Viçosa, e dos concelhos limítrofes pelo que o projeto de ampliação 

da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”, é importante para o concelho e para a região. Com a 
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ampliação desta pedreira serão criados dez postos de trabalho, possibilitando ainda a 

mobilidade entre outras pedreiras do grupo. Além do mais, poderá haver no futuro um 

incremento no emprego disponível junto dos habitantes do concelho, por parte da atividade 

da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”, se as condições assim o permitirem, oferecendo mais 

oportunidades de trabalho.  

A “Ezequiel Francisco Alves, Lda.” é uma empresa de verticalidade, com atividade no ramo 

de extração e transformação, mas também do turismo, empregando um significativo número 

de trabalhadores, maioritariamente oriundos do concelho de Vila Viçosa. 

A decisão de continuidade de investimento neste concelho, por parte da empresa proponente, 

prendeu-se, principalmente, com a ocorrência de importantes jazidas de mármores na área 

incluída no projeto da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”, com excelentes características 

ornamentais, com viabilidade para continuar a investir nesta pedreira, a qual já possui uma 

envergadura muito grande, com vários equipamentos e infraestruturas que dão valor à 

atividade, além da vertente associada ao turismo e divulgação pedagógica do setor. 

Por último, a Pedreira “Monte D’El Rei MJ” encontra-se numa boa localização estratégica no 

contexto regional, como foi referido anteriormente, permitindo o escoamento do produto final 

por todo o país e estrangeiro. 

O licenciamento da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” para regularização da atividade permitirá à 

empresa continuar a exploração extrativa e transformadora do grupo, pelo menos por mais 6 

anos, para comercialização quer no mercado nacional quer no mercado externo, permitindo 

simultaneamente a diversificação e fortalecimento da base económica local. 

Como já referido anteriormente, o proponente já tem vasta experiência neste ramo, uma vez 

que faz parte de um grupo empresarial, que centra a sua atividade principal na extração e 

comercialização mármore, e que possui mais uma pedreira licenciada no raio de 1km da área 

de estudo. Tendo presente a necessidade de assegurar o fornecimento de matéria-prima aos 

seus clientes, o proponente pretende manter na sua estrutura produtiva a exploração de 

pedreiras. Com esta estratégia, o proponente ambiciona prevenir a eventual falta de matéria-

prima a médio prazo, o que a verificar-se inviabilizaria a atividade industrial que exerce 

atualmente.  

O projeto de regularização das áreas da pedreira “Monte D’El Rei MJ” surge, assim, como 

uma consequência natural da estratégia de crescimento do grupo empresarial, assumindo-se 

como um dos pilares para a sua sustentabilidade e crescimento. 
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5.12. Arqueologia e património cultural  

5.12.1. Enquadramento patrimonial  

O local de implantação da atual Vila Viçosa terá sido ocupado por diversos povos até à sua 

romanização. É do período romano que datam quase integralmente os vestígios 

arqueológicos desses tempos. O centro da antiga aldeia romana seria ao redor do Poço do 

Alandroal, tendo sido o centro do aglomerado populacional existente até ao século XIII. Após 

o domínio romano, sobreveio a presença árabe, de 715 até 1217. Nesse ano, a aldeia é 

tomada aos mouros pelos cavaleiros de Avis, durante o reinado de D. Sancho II. Até 1267, é 

a Ordem de Avis quem administra estas terras.  

Em 1270, o rei D. Afonso III concede carta de foral a Vila Viçosa, que passa a constituir 

concelho. Os primeiros povoadores de Vila Viçosa já ali se tinham estabelecido. Depois, aí 

afluem moradores provenientes dos concelhos limítrofes anteriormente criados, atraídos pelo 

vasto conjunto de isenções e privilégios de que podiam desfrutar em Vila Viçosa, bem como 

pela fertilidade dos seus solos. 

No reinado de D. Dinis, Vila Viçosa era um pequeno aglomerado populacional, mas o burgo 

fortificado do castelo traz a segurança defensiva necessária para o seu desenvolvimento 

urbano. A partir do século XIV, dentro do seu Castelo dionisino foi-se adensando a população 

calipolense que, progressivamente, transpôs as muralhas e o baluarte da vila.  

A carta de foral de Vila Viçosa é, em 1512, reformulada por D. Manuel I, em resposta aos 

novos tempos e às novas necessidades, para uma reorganização administrativa e melhor 

estruturação da vida económica.  

Vila Viçosa passou a pertença da Casa de Bragança em 1461, tendo-se aqui estabelecido o 

centro dourado do poder dos Duques de Bragança, que trouxe inúmeras vantagens para o 

desenvolvimento da vila, pois atraiu, ao longo de dois séculos, um número elevado de 

funcionários da casa ducal, com suas famílias, e um importante afluxo de rendimentos 

provenientes do seu vastíssimo património espalhado por todo o país. Isso originou um 

desenvolvimento económico e umas características socioculturais únicas, possibilitando 

também a construção de conventos e de edifícios nobres.  

A partir do ano de 1502, com o início da construção do Paço Ducal, e a subsequente mudança 

de residência do Duque D. Jaime, desenvolve-se uma importante fase construtiva, ao gosto 

renascentista. A instalação da Casa de Bragança no Paço Ducal implicou a saída dos nobres 

da Alcáçova do Castelo, que fixaram a sua residência perto do Paço. Este facto influenciou a 

http://www.cm-vilavicosa.pt/patrimonio/monumentos/castelo.htm
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formação de quarteirões de grandes dimensões, ocupados pelas casas dos nobres e 

respetivos jardins. É clara a influência do Paço Ducal na expansão da vila.  

Vila Viçosa possui várias igrejas e conventos, salientando: Convento dos Agostinhos e sua 

Igreja, Panteão dos Duques, Panteão das Duquesas, Convento das Chagas, igreja de Santa 

Cruz, Convento da Esperança, igreja da Lapa, Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 

Convento das Chagas. 

O Palácio Ducal, exemplar único de arquitetura maneirista, possui uma fachada revestida com 

o melhor mármore da região, o rosa dourado, e um interior opulento.  

 

 

5.12.2. Estudo patrimonial da situação atual  

Para o estudo patrimonial da situação atual de referência, recorreu-se a uma equipa técnica 

de arqueólogos. 

 

METODOLOGIA 

A definição da Situação de Referência assentou em duas fases distintas de trabalho, 

nomeadamente Pesquisa Documental e Prospeção de Campo. 

A primeira baseou-se, nesta fase de análise prévia, numa apurada investigação bibliográfica 

e documental de ocorrências de interesse patrimonial localizadas na envolvente da unidade 

de projeto, designada por “Área de Estudo”, correspondente a uma envolvente de 

aproximadamente 500m em torno da influência direta da pedreira. Consequentemente, incidiu 

num conjunto variado e representativo de fontes de informação, onde se incluem documentos 

bibliográficos, bases de dados, instrumentos de planeamento e cartografia. 

A segunda fase correspondeu à realização de trabalho de campo, com prospeção da área de 

projeto, designada como “Área de Incidência”. 

 

PESQUISA DOCUMENTAL 

Nesta fase, identificaram-se as existências patrimoniais referenciadas na área de estudo.  

A pesquisa baseou-se nas seguintes fontes de informação: 

 

http://www.cm-vilavicosa.pt/patrimonio/monumentos/convchag.htm
http://www.cm-vilavicosa.pt/patrimonio/monumentos/convchag.htm
http://www.cm-vilavicosa.pt/patrimonio/monumentos/palacio.htm
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● Bibliografia especializada; 

● Base de dados Endovélico (DGPC); 

● Base de dados Ulysses (DGPC); 

● Base de dados do SIPA (DGPC); 

● Plano Diretor Municipal de Vila Viçosa; 

● Carta Arqueológica de Vila Viçosa; 

● Cartografia militar. 

 

Na consulta da base de dados Endovélico verifica-se alguma riqueza patrimonial na freguesia 

de projeto, no caso 9.  Nenhum destes elementos de cariz arqueológico se situa no interior da 

Área de Estudo, estando consequentemente ausentes da “Área de Incidência do Projeto”. No 

que se refere a património classificado ou em vias de classificação este encontra-se ausente 

da Área de Estudo. A consulta da Carta Arqueológica de Vila Viçosa revela três sítios 

arqueológicos no interior da AE, um deles no interior da área de Incidência Direta e os 

restantes dois localizam-se no exterior sensivelmente a 250m dos limites da pedreira. 

Finalmente a Carta Militar de Portugal localiza na Área de Estudo a capela da Sra. das Mercês. 

 

Tabela 5.12.1. Elementos Patrimoniais inventariados em pesquisa documental 

Nº Designação Tipologia Cronologia Fonte informação Localização 

01 Monte D’El Rei Pedreira Romano 
Carta Arqueológica de 

Vila Viçosa 
No interior da pedreira 

02 Monte D’El Rei 
Sítio 

habitacional 
Romano 

Carta Arqueológica de 
Vila Viçosa 

No exterior da pedreira. A cerca 
de 255m do seu limite 

03 Monte D’El Rei 
Sítio 

habitacional 
Romano 

Carta Arqueológica de 
Vila Viçosa 

No exterior da pedreira. A cerca 
de 250m do seu limite 

04 
Sra. das 
Mercês 

Capela Moderno (?) 
Carta Militar de 
Portugal (CMP) 

No exterior da pedreira. A cerca 
de 250m do seu limite 

 

TRABALHO DE CAMPO 

O trabalho de campo consistiu numa rigorosa prospeção arqueológica da “Área de Incidência”, 

ou seja, centralizada sobre a totalidade do espaço a licenciar. Estes decorreram em 

excelentes condições meteorológicas.  
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No decorrer do trabalho foi possível compreender que a quase totalidade da área se encontra 

intervencionada, na sua grande parte devido às frentes de extração, estando os seus limites 

igualmente intervencionados (Figuras 5.12.1, 5.12.2 e 5.12.3). 

 

 

Figura 5.12.1. Área A. Vista geral da área da pedreira. 

 

Figura 5.12.2. Área A. Outra vista geral da área da pedreira. 
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Figura 5.12.3. Área A. Outra vista geral da área da pedreira. 

 

Dado que a área se encontrava intervencionada os trabalhos arqueológicos incidiram na 

tentativa de localização da pedreira romana identificada na fase de pesquisa documental 

(Elemento de Interesse Patrimonial 1). Este sítio é referido como possuindo evidências de 

exploração antiga de mármore sendo genericamente atribuída a esta área a origem de um 

sarcófago inacabado. Apesar da tentativa de relocalização do sítio na área indicada pela 

bibliografia, não foi possível relocalizar o sítio. 

No decorrer dos trabalhos de prospeção foi ainda possível observar, na periferia da área de 

extração a existência de um pequeno monte agrícola (ocorrência patrimonial 5) em parcial 

estado de degradação (Fotos 3 e 4). Dado que este se situa numa zona onde não se prevê o 

avanço da extração que atualmente é em profundidade, podemos considerar que este 

elemento patrimonial não se encontra em risco de afetação. 

 

Tabela 5.12.2. Elementos Patrimoniais inventariados em trabalho de campo 

Nº Designação Tipologia Cronologia Fonte informação Observações 

01 Monte D’El Rei Pedreira Romano 
Carta Arqueológica de 

Vila Viçosa 
Não relocalizado 

05 Monte D’El Rei Monte rural Contemporâneo Prospeção/CMP 

No limite da pedreira em zona 

para a qual não se prevê 

qualquer afetação dado que 

corresponde a zona de 

armazéns e instalações 

sociais 
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Em termos de condições de visibilidade existe uma única área correspondente a área 

intervencionada não se podendo aplicar a caracterização das condições de visibilidade para 

o solo. As condições de visibilidade encontram-se sintetizadas no relatório completo, que se 

encontra em Anexo 9 do Volume II. 

 

Tabela 5.12.3. Caracterização das condições de visibilidade 

Zona 
Visibilidade 

para Estruturas 

Visibilidade 

para 

Artefactos 

Caracterização 

A Não se Aplica Não se Aplica 

Características da paisagem: Zonas com afetação profunda do 

solo, sobretudo frente de extração, mas também instalações sociais 

e caminhos 

 

ANÁLISE TOPONÍMICA 

Como é sabido, uma preciosa ferramenta de trabalho da prospeção arqueológica é o estudo 

toponímico, uma vez que este dá indicadores muito interessantes de potenciais sítios 

arqueológicos.  

Na análise toponímica realizada aos topónimos referidos no interior das diferentes 

componentes do projeto, não se identificam topónimos arqueológicos. 

O relatório completo encontra-se no Anexo 9 – Volume II. 
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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. 

Os Planos à escala regional e infrarregional proporcionam instrumentos de gestão do território 

muito importantes para as autarquias, com vista ao correto ordenamento, pelo que a definição 

de compatibilidades e incompatibilidades entre os novos usos a implementar e os regimes 

definidos em figuras de ordenamento (PROT, PDM, etc.), se assume como um passo 

fundamental nos estudos do meio físico, como os EIA. 

A nível autárquico, o Plano Diretor Municipal (PDM) consiste num plano municipal de 

ordenamento do território, de elaboração obrigatória para as autarquias, que abrange todo o 

território municipal e que, com base na estratégia de desenvolvimento local, estabelece a 

estrutura espacial, a classificação do solo, os parâmetros de ocupação, tendo em 

consideração a implantação de equipamentos sociais. Ou seja, constitui uma síntese da 

estratégia de desenvolvimento e ordenamento local de modo continuado. 

As diretrizes e opções de desenvolvimento do território previstas no Plano Nacional da Política 

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), no PDM de Vila Viçosa e no Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) da 

Vigária, 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 
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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. 

De acordo com as plantas do PROTA, cujos excertos se apresentam nas páginas seguintes 

(bem como no Anexo 10 do Volume II), a área em estudo está classificada como: 

• Mapa 1 “Modelo territorial do PROT Alentejo” – Rede interurbana – nível 2. 

• Mapa 2 “Enquadramento ibérico do Alentejo” – Populações dos principais centros 

urbanos (10.000). 

• Mapa 3 “Subsistemas Unidades de Paisagem” – Zona dos Mármores. 

• Mapa 4 “Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental e do Litoral” – sem 

classificação. 

• Mapa 5 “Subsistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos” – Vulnerabilidade dos 

aquíferos à contaminação (risco alto).  

• Mapa 6 “Sistema da Base Económica Regional” – Eixo/ Área de especialização – 

Mármores.  

• Mapa 7 “Subsistema das atividades Agroflorestais” – Sistemas agrícolas. 

• Mapa 8 “Subsistema de Desenvolvimento Turístico” – Património Cultural: Sede de 

concelho. 

• Mapa 9 “Sistema Urbano e de Suporte à Coesão territorial” – Centros urbanos 

complementares.  

• Mapa 10 “Sistema de Acessibilidade e Conectividade Internacional” – parte da área 

em Corredor regional. 
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Figura 5.13.1. Localização da área de estudo no Mapa 1 “Modelo Territorial” do PROT Alentejo  

(Fonte: CCDR Alentejo). 

 

 
Figura 5.13.2. Localização da área de estudo no Mapa 2 “Enquadramento Ibérico do Alentejo” 

(Fonte: CCDR Alentejo). 
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Área de estudo 
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Figura 5.13.3. Localização da área de estudo no Mapa 3 “Unidades de Paisagem”  

(Fonte: CCDR Alentejo). 

 
Figura 5.13.4. Localização da área de estudo no Mapa 4 “Estrutura Regional de Proteção e 

Valorização Ambiental e do Litoral”  

(Fonte: CCDR Alentejo). 
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Figura 5.13.5. Localização da área de estudo no Mapa 5 “Subsistemas de riscos naturais e 

tecnológicos”  

(Fonte: CCDR Alentejo). 
 

  
Figura 5.13.6. Localização da área de estudo no Mapa 6 “Sistema da base económica regional”  

(Fonte: CCDR Alentejo). 
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Figura 5.13.7. Localização da área de estudo no Mapa 7 “Subsistema das atividades agroflorestais” 

(Fonte: CCDR Alentejo). 

 

Figura 5.13.8. Localização da área de estudo no Mapa 8 “Sistema de desenvolvimento turístico”  

(Fonte: CCDR Alentejo). 
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Figura 5.13.9. Localização da área de estudo no Mapa 9 “Subsistema urbano e de suporte à coesão 

territorial”  

(Fonte: CCDR Alentejo). 

 

 
Figura 5.13.10 – Localização da área de estudo no Mapa 10 “Sistema de acessibilidades e 

conectividade internacional” 

(Fonte: CCDR Alentejo). 

Área de estudo 

Área de estudo 



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 225 

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;” 

No que se refere aos recursos geológicos, o PROTA privilegia, entre outros temas primordiais 

“1 - g) (…) Ordenar, recuperar e valorizar as áreas de indústrias extrativas, em particular 

qualificando o eixo dos mármores;”. 

O PROTA dá grande importância à exploração de recursos geológicos, incentivando “o 

desenvolvimento das indústrias extrativas e a gestão sustentável do seu ciclo de vida, em 

particular no domínio dos mármores (…)” (Ponto 41º da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 53/2010) 

O PROTA defende ainda que para a Zona de Exploração dos Mármores no Alentejo: 

“- 49 - seja “(…) promovida a densificação da fileira dos mármores procurando potenciar o 

desenvolvimento de um conjunto de atividades centradas na sua exploração, transformação 

e comercialização dos mármores. O reforço da competitividade sectorial passa também pela 

criação de condições de desenvolvimento e atração de novas unidades transformadoras. 

(…) 

51 - O desenvolvimento das atividades extrativas deve ainda preconizar a progressiva 

recuperação da zona afetada pela respetiva extração incluindo, nomeadamente, a sua 

recuperação ambiental e paisagística global, contemplando, também, a valorização 

patrimonial das próprias cavidades, numa perspetiva pedagógica e cultural” 

52 - O desenvolvimento das atividades extrativas na zona dos mármores, respeita a 

delimitação estabelecida pela respetiva Área Cativa e os seus condicionalismos procurando 

conferir uma gestão racional e aproveitamento do recurso. Dentro da Área Cativa são 

definidas UOPG, que constituem zonas diversificadas, no que diz respeito ao uso, funções e 

atividade, com diferentes sensibilidades ambientais e complementares entre si. 

(…) 

55 - Cada UOPG é constituída por um ou mais núcleos de extração, correspondendo a zonas 

onde se verifica uma exploração muito intensa do recurso mármore e que se encontram 
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classificadas como Áreas de Exploração (AE), uma ou mais Áreas de Deposição Comum 

(ADC), dimensionadas de modo a disporem da capacidade suficiente para absorver a 

produção de materiais provenientes das Áreas de Exploração de cada UNOR e algumas áreas 

de potencial para aproveitamento. As UOPG podem também incluir Áreas de Concentração 

Industrial.” 

Nesse sentido, e como já apresentado anteriormente, estão definidas cinco Unidades 

Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) na Zona dos Mármores, encontrando-se a área 

da pedreira “Monte D’El Rei MJ” na UOPG 3 Vigária — concelho de Vila Viçosa. 

Tratando-se este projeto de uma exploração de recursos minerais numa área compatível com 

a atividade extrativa (ver classificação do PDM de Vila Viçosa, 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, com uma valorização turística e pedagógica, 

pode-se afirmar que a atividade da pedreira “Monte D’El Rei MJ” vai ao encontro aos objetivos 

deste plano regional de ordenamento do território, permitindo a sua compatibilidade. 

 

5.13.2.2. Plano Diretor Municipal de Vila Viçosa 

A estratégia de desenvolvimento para o concelho, no período de vigência do PDM de Vila 

Viçosa, teve como base as diretivas resultantes da caracterização e diagnóstico do concelho, 

e assenta nas seguintes linhas estratégicas de desenvolvimento:  

a) Contribuir para o desenvolvimento urbano e económico do concelho;  

b) Programar o crescimento urbano, em equilíbrio com as redes de infraestruturas;  

c) Promover o desenvolvimento sustentável dos aglomerados populacionais;  

d) Qualificar e proteger ambientalmente o território através do reforço e regulação do 

sistema biofísico local;  

e) Promover o ajustamento de usos e atividades ao espaço rural viabilizando fileiras 

alternativas às das rochas ornamentais, com as necessárias regras de edificabilidade 

associadas;  

f) Desenvolver uma rede de proteção e valorização ambiental tendo em vista a 

preservação dos principais valores naturais e paisagísticos concelhios;  

g) Definir regras e parâmetros urbanísticos para as industrias, assim como regras para a 

sua localização;  
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h) Reorganizar as infraestruturas em consonância com realidade territorial e 

desenvolvimento previsto;  

i) Promover o desenvolvimento da gestão urbanística municipal. 

 

Seguidamente apresenta-se o enquadramento de acordo com o Plano Diretor Municipal de 

Vila Viçosa. 

 

Planta de Ordenamento:  

A planta de ordenamento do PDM de Vila Viçosa classifica a área de estudo como “Espaço 

de Indústria Extrativa – Área de Exploração” e “Espaço SilvoPastoril” (Figura 5.13.11.) 
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Figura 5.13.11. Localização da área de estudo na Planta de Ordenamento do PDM de Vila Viçosa. 
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→ Espaço de indústria extrativa 

O regulamento do PDM de Vila Viçosa refere o seguinte, relativamente a esta tipologia: 

“SECÇÃO V – ESPAÇO DE INDÚSTRIA EXTRACTIVA 

Art. 26º Caracterização 

1. Os espaços afetos à indústria extrativa são espaços destinados à exploração mineira, a 

indústrias extrativas ou complementares. O seu objetivo é o da defesa e aproveitamento dos 

recursos minerais do subsolo com significativo valor económico para o concelho e incluem as 

áreas de exploração, as áreas de deposição comum e as áreas de potencial aproveitamento. 

2. Os espaços afetos à indústria extrativa encontram-se delimitados na planta de ordenamento e 

incluem para além do disposto no número 1, a área afeta à UNOR 3 – Vigária, UNOR 4 – Lagoa, 

UNOR 5 – Pardais. A ocupação e a gestão destes espaços serão definidas em sede de plano de 

pormenor na modalidade de projeto de intervenção em espaço rural. A rede viária principal será 

composta por arruamentos que tenham 9m de faixa de rodagem.” 

 

Especificamente, a área de estudo está classificada maioritariamente como uma Área de 

exploração (AE), de acordo com o art. 27º do regulamento do PDM, “corresponde à área onde 

existe atividade produtiva significativa (Vigária, Monte d’El Rei, Lagoa e Pardais) e cujo 

desenvolvimento deverá ser objeto de uma abordagem global, tendo em vista o 

aproveitamento do recurso geológico dentro dos valores de qualidade ambiental. Pode incluir 

áreas concessionadas, licenciadas e outras áreas adjacentes para a progressão da atividade. 

Não são autorizadas construções nem transformações do uso atual, com exceção para os 

anexos de pedreiras e da atividade industrial de apoio.” 

Como tal, para a área da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” classificada como “Espaço de Indústria 

Extrativa – Área de Exploração”, não se prevê qualquer tipo de incompatibilidade com esta 

atividade. 

 

→ Espaço Silvo-Pastoril 

O regulamento do PDM de Vila Viçosa refere o seguinte, relativamente a esta tipologia: 

“Artigo 18.º Definição e regime 

1 — Os espaços silvo-pastoris integram os solos que não possuem um elevado potencial 

agrícola, podendo no entanto estar em RAN ou REN, possuindo um uso atual agrícola, florestal 

ou estando incultos, nos quais se poderão instalar pastagens, sistemas silvo -pastoris ou mesmo 
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floresta. Incluem-se ainda nesta classificação os montados, ecossistema florestal de azinheira ou 

sobreiro, com intervenção humana permanente, mais ou menos intensiva que permite a 

existência de pastoreio e de práticas agrícolas no seu subcoberto. 

2 — Nos espaços silvo -pastoris aplicam-se as disposições do n.º 2 e seguintes do artigo 15.º” 

O artigo 15º refere o seguinte: 

“Artigo 15º - Disposições comuns 

(…) 

9 — Em condições excepcionais e devidamente justificadas económica e socialmente, poderá a 

Câmara Municipal permitir a instalação de atividades industriais indiretamente ligadas ao uso do 

solo, desde que cumpram a legislação aplicável, não representem impactes ambientais 

negativos e representem um efetivo valor económico para o concelho.” 

 

As parcelas classificadas como Espaço Silvopastoril não possuem elevado potencial agrícola 

e já estão há vários anos afetos à atividade extrativa, tanto que este espaço, em concreto, ao 

qual se refere a área da Pedreira “Monte D’el Rei MJ” foi considerado na definição do Núcleo 

de Exploração, pelo PIER (conforme descrito no subcapítulo seguinte). 

Além do mais, tratando-se um projeto que representa um valor económico para o concelho, 

com a criação de dez postos de trabalho, a dinamização e expansão turística do setor, é 

possível concluir que não há incompatibilidade do projeto com esta tipologia de classe de 

espaço. 

 

Planta de Condicionantes RAN e REN 

Analisando a Planta de Condicionantes do PDM de Vila Viçosa, é possível afirmar que não 

existe qualquer condicionante na área da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”, exceto a existência 

de uma linha de água cartografada que passa pelo meio da área de estudo, conforme se pode 

observar na Figura 5.13.12. 

No entanto, e segundo o que foi possível observar no trabalho de campo, a área de estudo já 

se encontra totalmente intervencionada, pelo que esta linha de água já foi intercetada 

anteriormente, aquando do início dos trabalhos na Pedreira “Monte D’El Rei MJ”. Não 

obstante, a montante da área de estudo, toda a envolvente também revela elevado grau de 

intervenção, o que foi afetando a rede de drenagem superficial ao longo dos anos. 
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Como tal, esta linha de água já possui um comportamento distinto do traçado cartografado na 

Planta de Condicionantes, ao que se conclui a ausência de incompatibilidades com o PDM de 

Vila Viçosa. 

 

 

 
Figura 5.13.12. Localização da área de estudo na Planta de Condicionantes do PDM de Vila Viçosa. 

 

5.13.2.3. Plano de Intervenção em Espaço Rural 

No que respeita ao Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) para a Vigária, na Planta 

de Implantação observa-se que a generalidade da área de ampliação pretendida está 

integrada no Núcleo de Exploração N2 (ver Figura 5.13.13.).  
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Figura 5.13.13. Localização da área de ampliação da pedreira no extrato do PIER, para a Vigária. 

 

Ainda de acordo com o PIER para a Vigária, parte da área da Pedreira "Monte D’El Rei MJ" 

está classificada como "Estrutura ecológica - Espaços a converter para enquadramento e 

proteção", apesar da existência de uma pequena área como "Estrutura ecológica - Espaços 

verdes de enquadramento e proteção", nomeadamente duas faixas que limitam a área a SE 

e a SE, coincidentes com os limites da UOPG da Vigária e também em parte coincidentes 

com as zonas de defesa aplicáveis à área da pedreira, nos termos da Lei de Pedreiras. 

Segundo o regulamento do PIER, no seu artigo 13º, a "estrutura ecológica assegura a 

valorização e proteção dos ecossistemas naturais e da paisagem, assim como a manutenção 

das funções e equilíbrio ecológico do território. Deve também constituir uma das principais 

medidas mitigadoras dos impactos negativos produzidos pela atividade extrativa." 

O mesmo regulamento, no seu artigo 14º, define: 

“(…) 

2. Nestas zonas não é permitida a impermeabilização do solo nem a deposição de resíduos.  

3. Na programação destes espaços serão utilizadas espécies que promovam o 

restabelecimento da paisagem com recurso à vegetação autóctone.  
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4. Os espaços assinalados na planta de implantação como a converter para Espaços 

verdes de enquadramento e proteção ambiental mantêm o seu uso atual até cessarem 

a sua atividade, altura em que se converte para esta categoria.  

(…)” 

Uma vez que nas áreas classificadas como estrutura ecológica não há exploração de mármore 

nem a deposição em aterro, não haverá futuramente impermeabilização do solo, para além 

do verificado na situação atual. 

Estando previsto em regulamento o recurso à vegetação autóctone, o PARP irá contemplar a 

escolha de espécies arbustivas devidamente enquadradas na paisagem local e nas 

características climáticas da envolvente (ver capítulo sobre recuperação do local). 

Além do mais, os espaços verdes de enquadramento e proteção ambiental vão manter o uso 

atual (ponto 4 do art.º 14º do PIER) até ao final da vida útil da pedreira, altura em que irão ser 

sujeitos às devidas medidas de recuperação ambiental, promovendo o restabelecimento da 

paisagem e o equilíbrio ecológico do terreno, em sinergia com a atividade extrativa das 

pedreiras vizinhas. 
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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 “Monte D’El Rei MJ”, 

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 nos descritores estudados, 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 desmatação, decapagem e remoção de solos constitui a fase de preparação para a 

exploração da pedreira (que já se encontra implementada na generalidade), 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 mármore (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 
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quantitativa 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 

Não minimizável nem compensável 

1 

2 
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A classificação dos impactes ambientais quanto à significância 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 a manutenção ou 

beneficiação dos trabalhos que lhe são inerentes e que decorrem de forma contínua. 

▪ 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 da pedreira “Monte D’El Rei MJ” venha a gerar impactes negativos 

mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas Ainda que pouco 

significativos, os impactes ambientais previstos resultantes de todas as fases de 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 a 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. 

  



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 239 

6.3. Geomorfologia e Geologia 

6.3.1. Previsão de Impactes 

Os impactes no meio geológico e geomorfológico ocorrem sobretudo durante a fase de 

preparação, exploração e recuperação da área da pedreira e, de um modo geral, devem-se à 

modelação do terreno e à estabilidade dos materiais de escavação. Referem-se ainda como 

potenciais impactes, a eventual afetação de zonas associadas a áreas de depósitos de 

materiais. 

Esta identificação e avaliação dos principais impactes ambientais esperados, tem por base as 

atividades inerentes à implementação do projeto em causa, o contexto em que se inserem e 

a consulta bibliográfica de documentos e bases de dados disponíveis. 

De seguida, destacam-se as intervenções previstas no contexto do presente projeto, entre as 

potenciadoras de causar impactes na geologia, geomorfologia e recursos naturais nas fases 

de preparação / construção, exploração e desativação / recuperação. 

 

Fase de preparação / construção e fase de exploração 

A fase de preparação / construção compreende todas as ações de preparação do terreno e 

de implementação de infraestruturas, onde se incluem os processos de desmatação e a 

remoção do solo de cobertura, assim como o desmonte superficial das formações geológicas 

com o destapamento da rocha explorável e a delimitação da superfície da área de corta, de 

modo a criar as faces livres para o avanço da exploração. No caso da pedreira em análise, 

não se encontram previstas operações de destapamento ou decapagem, nem desmonte de 

cabeças. 

De acordo com o Plano de Lavra, todos os trabalhos preliminares que englobam a criação ou 

melhoramento de acessos internos, estão definidos na sua quase totalidade, com exceção 

dos acessos a novos pisos de exploração, que por sua vez serão dinâmicos ao longo da vida 

útil da exploração, de forma a maximizar a rentabilidade da mesma e a produtividade dos 

equipamentos.  

Posto isto, o impacte negativo associado à abertura de acessos é classificado como certo, 

temporário, reversível, direto, magnitude muito reduzida, raro, localizado e minimizável. 

A fase de exploração engloba todas as atividades relacionadas com a exploração 

propriamente dita, onde se incluem os processos de desmonte e de movimentações de terra, 
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que incorporam a realização de escavações, transporte e deposição de terras. Estas 

atividades interferem na geologia e levam à alteração dos aspetos morfológicos do terreno.  

De acordo com o Plano de Lavra, na situação atual da pedreira, não estão previstas alterações 

substanciais das áreas funcionais, apenas se prevê a regularização e integração de todas as 

áreas intervencionadas na área licenciada da pedreira, refletindo-se na área de ampliação 

pretendida.  

A exploração da pedreira produz um impacte significativo na geologia local, uma vez que 

resulta na remoção da massa litológica e consequente utilização irreversível do recurso 

geológico, não renovável à escala humana, devendo a exploração limitar-se aos locais onde 

se comprove a existência de um recurso com valor económico, sendo para isso, fundamental 

respeitar o Plano de Lavra. No entanto, tendo em consideração a extensa ocorrência de 

mármores e rochas do Anticlinal de Estremoz, o impacte apresenta uma reduzida magnitude.  

Assim, o impacte negativo classifica-se como certo, permanente, irreversível, direto, 

magnitude reduzida, frequente, localizado e também minimizável.  

Do ponto de vista da exploração de um recurso geológico, o impacte é positivo, dado que 

pressupõe o aproveitamento económico de forma eficiente e racional. Este impacte é 

classificado como temporário, irreversível, direto, de magnitude reduzida, frequente e 

localizado. 

Segundo o cálculo de reservas efetuado no âmbito do Plano de Lavra, prevê-se, ao longo dos 

anos de laboração, um aproveitamento das reservas exploráveis (36.550m3) na ordem dos 

30%, obtendo-se um volume de reservas comerciais de 10.965m3. O ritmo de exploração 

considerado é na ordem dos 6.000m3/ano, resultando numa diminuição acentuada 

relativamente a planos de lavra anteriores, estimando-se que resultem anualmente cerca de 

4.200m3/ano de restos de rocha sem valor ornamental. 

De acordo com o Plano de Lavra e respetivo PARP, a gestão dos materiais sobrantes passa 

pela sua reutilização no fundo da pedreira para a criação de rampas de acesso aos pisos 

inferiores, permanecendo no local até ao final da exploração. Os materiais sobrantes poderão 

também ser encaminhados para a produção de enrocamento, por uma empresa externa com 

a qual o explorador tem um protocolo de cedência dos restos de rocha sem valor ornamental. 

Poderão ser igualmente utilizados nas operações de modelação do terreno das pedreiras 

vizinhas. 
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Os blocos comerciais são depositados temporariamente nos parques de blocos intermédios, 

no interior da área da pedreira e posteriormente encaminhados para um parque de blocos nas 

imediações da pedreira, onde é efetuada a preparação do material com valor comercial. 

Com estas aplicações, o explorador promove a aplicação da totalidade dos restos de rocha 

sem aproveitamento para fins ornamentais, sem recorrer à sua deposição em aterro, 

permitindo minimizar os impactes negativos. 

Assim, estes impactes negativos são classificados como certos, temporários, reversíveis, 

diretos, de magnitude reduzida, frequente, de extensão local e mitigáveis se as soluções 

apresentadas no Plano de Pedreira forem cumpridas.  

Associada à utilização do recurso geológico tem-se a integridade estrutural dos taludes de 

escavação. 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 de estabilidade.  

O método de desmonte a praticar nesta pedreira privilegiará o desenvolvimento das frentes 

de desmonte de cima 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. 

Salienta-se que o método de desmonte praticado não contempla a utilização de explosivos. 

Carecem de aplicação todas as medidas de contenção/proteção dos taludes que sejam 

adotadas em projeto, de forma a minimizar a queda de materiais, como sejam: a sua 

inclinação e obras acessórias como pregagens e/ou muros de suporte, minimizando a 

ocorrência de fenómenos de erosão superficial (ravinamento e erosão laminar devido ao 

arrastamento de partículas por escorrência) e profunda (erosão interna ou piping, por 

circulação de águas subterrâneas que promovem o arrastamento de partículas para o exterior 

do maciço). 

Este impacte negativo de instabilidade geomecânica dos taludes de escavação é classificado 

como pouco provável, temporário, reversível, direto, de magnitude reduzida e extensão 

localizada, raro, como também minimizável. 

Considera-se também um impacte inerente às fases de preparação / construção, o risco de 

contaminação de solos, resultante da movimentação dos veículos afetados à obra, 

funcionamento de estaleiros, operações e manutenção de maquinaria e a produção de 

efluentes e resíduos, que podem implicar a ocorrência de eventuais contaminações acidentais 
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e originar impactes negativos sobre os solos. Caso ocorram, deve-se proceder à recolha 

imediata do solo contaminado, seguido do armazenamento e envio para o destino final 

adequado.  

Os poluentes mais relevantes são os óleos usados de motores, os hidrocarbonetos e os 

materiais em suspensão provenientes da lavagem das máquinas e das escorrências dos 

depósitos de materiais. 

O impacte, neste caso, pode classificar-se como negativo e não significativo, sendo pouco 

provável e localizado, embora de caráter temporário, reversível e de magnitude reduzida. 

Estes impactes serão tanto mais significativos quanto maior for a extensão dos derrames ou 

fugas. 

Todos estes impactes são passiveis de minimização, se todas as ações associadas a esta se 

limitarem às áreas pré-estabelecidas, permitindo a conservação das áreas onde não se prevê 

intervenção, sempre de acordo com o estipulado no Plano de Pedreira. 

Salienta-se que não foram identificados impactes sobre o Património Geológico, uma vez que 

não são intersetados quaisquer sítios de interesse geológico no local onde se insere o projeto. 

 

Fase de encerramento / recuperação 

Após o desmantelamento de instalações e equipamentos, associados à fase de 

encerramento/fecho da exploração, sucede a fase de desativação/recuperação de toda a área 

intervencionada, com a implementação integral do PARP.  

Estas intervenções incluem a reposição da morfologia local, a limpeza e adoçamento da 

inclinação de taludes e a descompactação das áreas a plantar com espécies arbóreas levando 

à aproximação das condições naturais do terreno.  

Os impactes consideram-se deste modo positivos, certos (obrigatoriedade do cumprimento 

do PARP), permanentes, reversíveis, diretos e de magnitude elevada. 

Face ao enunciado, os impactes previstos são: 

 

Fase de preparação / construção e exploração: 

• Alterações induzidas na geologia e geomorfologia com a preparação do terreno: 

impacte negativo, certo, temporário, reversível, direto, magnitude muito reduzida, raro, 

localizado, minimizável. Significância = 9 – Significativo (pouco significativo); 
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• Exploração das formações geológicas: impacte negativo, certo, permanente, 

irreversível, direto, magnitude reduzida, frequente, localizado, minimizável. 

Significância = 15 – Significativo; 

• Exploração do recurso geológico: impacte positivo, certo, temporário, irreversível, 

direto, magnitude reduzida, frequente, localizado, não minimizável. Significância = 15 

– Significativo; 

• Afetação das áreas de deposição de materiais: impacte negativo, certo, temporário, 

reversível, direto, magnitude reduzida, frequente, localizado e minimizável. 

Significância = 12 – Significativo; 

• Instabilidade geomecânica do maciço: impacte negativo, pouco provável, temporário, 

reversível, direto, magnitude reduzida, raro, localizado, minimizável. Significância = 9 

– Significativo (pouco significativo); 

• Risco de contaminação dos solos: impacte negativo, pouco provável, temporário, 

reversível, direto, magnitude reduzida, raro, extensão localizada, minimizável. 

Significância = 8 – Não significativo; 

• Afetação do Património Geológico: Nulo. 

 

Fase de desativação: 

• Melhoria das características do terreno: positivo, certo, permanente, reversível, direto, 

magnitude elevada, frequente, localizado, minimizável. Significância = 15 – 

Significativo; 

• Reposição da morfologia local: positivo, certo, permanente, reversível, direto, 

magnitude elevada, frequente, localizado, minimizável. Significância = 15 – 

Significativo. 

 

Tendo em consideração o acima exposto, e em síntese, deverão ser tidos em conta os 

seguintes aspetos, no que se refere aos impactes abrangidos pelo descritor Geologia, 

Geomorfologia e Recursos Geológicos: 

• Não se verificam impactes muito significativos com o projeto em análise; 

• A maioria dos impactes negativos têm possibilidade de minimização; 

• A exploração do recurso geológico constitui um impacte positivo; 
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• A maioria dos impactes relacionados com as alterações morfológicas antecedem a 

data do presente estudo. 

 

 

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 Plano de Pedreira. 

Algumas das medidas de minimização propostas encontram-se definidas pela Agência 

Portuguesa do Ambiente.  

 

Fase de preparação / construção e exploração: 

• A realização de trabalhos e a exploração do recurso geológico deve ser limitada dentro 

dos perímetros e profundidades definidas no PP, onde se comprova a existência de 

valor económico do mesmo, minimizando a quantidade total da área afetada, 

conservando todas as áreas onde não se prevê intervenção; 

• Efetuar uma exploração sustentada e de acordo com o PL, de forma a evitar uma 

exploração ambiciosa; 

• Manter atualizado o registo de desenvolvimento da lavra, ao longo da fase de 

exploração e em planos trienais de acordo com a legislação vigente, nomeadamente 

a “Lei de Pedreiras”; 

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

reversibilidade dos impactes sobre os processos erosivos; 

• Assegurar a estabilidade dos taludes e evitar deslizamentos, tombamentos ou quedas 

de blocos; 

• Privilegiar o uso de caminhos já existentes. Na abertura de novos acessos ou melhoria 

dos já existentes, reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo; 

• Dar cumprimento ao proposto no PARP. 
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Fase de desativação / recuperação 

• Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de 

apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no 

mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos, 

promovendo a descompactação, arejamento e restabelecimento das condições de 

infiltração e de recarga dos aquíferos; 

• Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em 

obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido 

afetados ou destruídos; 

• Dar cumprimento ao proposto no PARP; 

• Dar cumprimento ao PROF do Alentejo Central: devem ser recuperadas as áreas 

degradadas resultantes da exploração de inertes, delimitando os perímetros de 

recuperação destas áreas, como também conceptualizar a recuperação, arborização 

e beneficiação do coberto florestal com vista ao enquadramento e recuperação das 

zonas industriais/extrativas. 
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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 “Monte D’El Rei MJ”, 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 situação atual do terreno (afeto já à atividade extrativa). 

A área já se encontra intervencionada na totalidade, pelo que se infere que durante as Fases 

de construção e de exploração os impactes serão diretos, temporários e pouco 

significativos, derivados, essencialmente, das ações associadas à continuidade da 

exploração. A remoção total do coberto vegetal já originou áreas de solo exposto incorrendo 

no aumento do risco de erosão. 

Prevêem‐se assim, durante a fase de exploração, impactes negativos sobre a ocupação dos 

solos na área em estudo de características diretas, localizadas, no entanto: 

• Pouco significativos, uma vez que se refere a uma ampliação de uma pedreira, numa 

área já intervencionada, e cujos trabalhos de extração ocorrem a 180m de 

profundidade; 

• reversíveis, porque, apesar de presentemente a área de estudo estar ocupada na 

totalidade pela atividade extrativa (e ainda turística), a reposição do coberto vegetal 

através da plantação de oliveiras, prado de sequeiro e arbustivas será bastante célere. 

 

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 



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 247 

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 afetará a compactação do solo 

reduzindo o volume de vazios e com isso podendo diminuir a capacidade de infiltração, 

aumentando o escoamento superficial e com ele a erosão. No entanto, é importante referir 

que a maioria dos solos existentes no interior da área de corta não terão origem natural, sendo 

apenas material superficial utilizado para criação de acessos, pelo que a alteração das suas 

propriedades é pouco relevante e pouco significativa. 

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 inserção da área de projeto no 

núcleo extrativo da UOPG3, bem como à classificação da área como Espaço de Indústria 

Extrativa pelo PDM de Vila Viçosa, pelo que não se perspetivam alterações na ocupação atual 

do solo, não se prevendo impactes significativos. 

Após a preparação do terreno para a exploração do mármore (situação que já ocorreu 

anteriormente), 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. 

 

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 licenciada. 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 
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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. São plantas 

adaptadas às condições edafo-climáticas da região, e como tal, permitem uma mais rápida e 

eficaz integração no meio envolvente.  

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. 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 e de exploração 

• Aumento do risco de erosão pela movimentação de terras, desmonte e extração: 

Negativo, Pouco Provável, Temporário, Parcialmente reversível, Indireto, Magnitude 

muito reduzida, Ocasional, Localizado e Minimizável. Significância = 9. 

• Alteração da fertilidade dos solos pelo desmonte e extração: Negativo, Pouco 

Provável, Temporário, Parcialmente reversível, Indireto, Magnitude muito reduzida, 

Frequente, Localizado e Minimizável. Significância = 10. 

• Compactação do solo pela circulação de veículos e maquinaria: Negativo, Pouco 

Provável, Temporário, Reversível, Indireto, Magnitude muito reduzida, Ocasional, 

Localizado e Minimizável. Significância = 8. 

• Possível contaminação dos solos por resíduos industriais decorrentes da atividade de 

extração: Negativo, Pouco Provável, Temporário, Parcialmente reversível, Direto, 

Magnitude Reduzida, Raro, Localizado e Minimizável. Significância = 9. 

 

Fase de desativação 

• Reposição do solo, com características próximas das originais: Positivo, Certo, 

Permanente, Reversível, Direto, Magnitude muito elevada, Frequente, Extenso, 

Minimizável. Significância = 17 
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• 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 a atividade da 

pedreira. 

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

terras fora dos períodos de maior pluviosidade e intensidade do vento, de modo a 

minimizar a exposição dos solos, e desta forma diminuir a erosão hídrica, bem como 

o transporte sólido. 

• Assegurar a estabilidade dos taludes e evitar deslizamentos ou quedas. 

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

ocupação do solo fora das zonas definidas para o efeito.  

• 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. 
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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 e das espécies arbóreas propostas para permitir a fixação 

dos solos. 
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6.5. Recursos hídricos 

6.5.1. Recursos hídricos superficiais 

Relativamente ao descritor dos Recursos Hídricos Superficiais, os principais impactes 

associados à construção e exploração da pedreira, prendem-se com a alteração das 

características hidrológicas locais, resultantes da interseção de linhas de água e ocupação de 

áreas dominadas pelas bacias hidrográficas.  

Devido à atividade intensiva da extração no núcleo de exploração de pedreiras (UNOR 3), as 

principais modificações na rede de drenagem superficial têm vindo a ocorrer ao longo dos 

anos, em que muitas linhas de água foram interrompidas com os trabalhos das diversas 

pedreiras que se instalaram na envolvente. Com base no pressuposto, apesar de se encontrar 

cartografada uma linha de água, o projeto em análise não interseta atualmente nenhuma linha 

de água. 

Durante a fase de construção e de exploração da pedreira, existirá um sistema de 

recirculação de água em circuito fechado, que permitirá o aproveitamento das águas pluviais 

(retidas no último piso de exploração) através de uma decantação gravimétrica, sendo 

introduzidas no sistema produtivo, conseguindo deste modo, poupar água. 

Quando houver excesso de água no sistema primário, em períodos de maior precipitação, 

existirá um sistema paralelo que bombeará a água do depósito intermédio para dois depósitos 

de armazenamento situados à superfície, onde esta será armazenada e eventualmente 

utilizada em períodos de escassez. 

Salientam-se os impactes sobre a qualidade das águas, devido ao arrastamento e deposição 

de partículas sólidas, originadas nas frentes de desmonte, e pela circulação de veículos na 

área da pedreira. Estes impactes negativos, far-se-ão sentir durante a fase de construção e 

exploração e são classificados como pouco prováveis, temporários, de magnitude reduzida e 

extensão local.  

O derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis utilizados nas máquinas e 

veículos, também constitui um impacte negativo a considerar, ainda que pouco provável de 

ocorrer, devem ser tomadas medidas de minimização.  

Na fase de desativação da pedreira, após a recuperação ambiental prevista, será expectável 

a existência de impactes positivos ao nível do restabelecimento da infiltração e escoamento 

natural, refletindo-se na melhoria na drenagem superficial do terreno. Este impacte positivo 

classifica-se como permanente, irreversível e minimizável, com uma extensa abrangência 

geográfica. 
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Assim sendo, apresenta-se a valoração dos impactes identificados: 

 

Fases de preparação / construção 

• Alteração do regime de escoamento: impacte negativo, pouco provável, temporário, 

parcialmente reversível, indireto, magnitude muito reduzida, ocasional, localizado e 

minimizável. Significância = 8 – Não significativo; 

• Arrastamento e deposição de sólidos nas linhas de água: impacte negativo, pouco 

provável, temporário, reversível, direto, magnitude reduzida, raro, localizado, 

minimizável. Significância = 8 – Não significativo; 

• Risco de contaminação das águas superficiais: impacte negativo, pouco provável, 

temporário, reversível, direto, magnitude reduzida, raro, localizado e minimizável. 

Significância = 8 – Não significativo. 

 

Fases de exploração 

• Alteração do regime de escoamento: impacte negativo, pouco provável, temporário, 

parcialmente reversível, indireto, magnitude muito reduzida, ocasional, localizado e 

minimizável. Significância = 8 – Não significativo; 

• Arrastamento e deposição de sólidos nas linhas de água: impacte negativo, pouco 

provável, temporário, reversível, direto, magnitude reduzida, raro, localizado, 

minimizável. Significância = 8 – Não significativo; 

• Risco de contaminação das águas superficiais: impacte negativo, pouco provável, 

temporário, reversível, direto, magnitude reduzida, raro, localizado e minimizável. 

Significância = 8 – Não significativo. 

 

Fase de desativação 

• Melhoria da drenagem superficial do terreno: impacte positivo, provável, permanente, 

irreversível, direto, magnitude média, frequente, extenso e minimizável. Significância 

= 16 - Significativo.  
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6.5.2. Recursos hídricos subterrâneos 

Seguidamente apresenta-se a avaliação de impactes para este descritor. 

 

Fases de construção e de exploração 

Com a reativação da atividade extrativa ocorrerá: 

• aprofundamento da corta em cerca de 30 metros, correspondente à cota 198m 

aproximadamente; 

• aumento da área afetada; 

• presença de 10 funcionários; 

• presença de veículos e maquinaria pesada; 

• movimentação de massas, solo e rocha; 

• maior necessidade de rebaixamento do nível de água na corta de forma a possibilitar 

os trabalhos de extração. 

 

O abastecimento de água para consumo humano terá origem exterior. Considerando uma 

capitação de 2l/funcionário.dia, os consumos na fase de instalação/exploração serão da 

ordem de 5.000 l/ano, para um total de 10 trabalhadores (e considerando 250 dias de trabalho 

num ano). 

O abastecimento de água às instalações sanitárias e sociais terá origem no furo e nas águas 

afluentes à corta após período de decantação. Considerando uma capitação de 

80l/funcionário.dia, os consumos na fase de instalação/exploração serão da ordem de 

200.000l/ano (200 m3 /ano) (considerando igualmente 10 trabalhadores e 250 dias de trabalho 

por ano). 

O abastecimento de água ao funcionamento das máquinas de fio diamantado na Pedreira far-

se-á a partir das águas que se acumulam no fundo da corta e nas cavidades próximas, 

desativadas. Estas águas serão bombeadas e introduzidas no sistema produtivo e, depois de 

sofrerem uma decantação, voltarão ao processo produtivo. 

As águas residuais domésticas serão encaminhadas para a fossa estanque existente que 

periodicamente será limpa e as águas residuais aí armazenadas encaminhadas para a ETAR 

municipal. Estima-se uma produção de águas residuais da ordem de 160000 l/ano 
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(160m3/ano). Atendendo à capacidade da fossa de 30m3 , prevê-se a sua limpeza 4 a 5 

vezes/ano. 

A área total de ampliação será de 60.600 m2 e a área de escavação a céu aberto será de 

cerca de 34.570 m2, correspondente a 57% da área total. Ocorrerá assim um aumento da área 

afetada pela pedreira. 

Atendendo à ocupação e às intervenções previstas para a fase de exploração da Pedreira 

5282, verifica-se que a interseção do nível de água subterrânea, que já ocorre, se agravará 

com o aprofundamento da corta. Desta situação resultará a necessidade de bombeamento de 

um maior volume de água para o exterior da corta. Por outro lado, como se trata de uma zona 

de descarga do sistema aquífero, há naturalmente uma proteção contra eventos de 

contaminação, pese embora a vulnerabilidade elevada. 

É possível que na envolvente próxima, com a mesma ocupação do solo – extração de 

mármore – ocorra uma redução dos níveis de água subterrânea e consequentemente poderá 

ser afetada a produtividade dos furos mais próximos. 

Dado o exposto considera-se que o avanço da atividade extrativa acarreta impactes negativos 

sobre as águas subterrâneas, mais significativos na vertente da quantidade, tratando-se de 

impactes reversíveis com o termo da atividade. Considerando anos hidrológicos médios a 

“nova” realidade tenderá a um ajustamento progressivo e natural de integração e “aceitação” 

pelo ecossistema. 

A presença humana e de máquinas e equipamentos aumenta o risco de contaminação, por 

derrames de hidrocarbonetos ou descargas involuntárias de efluentes contaminados, do 

sistema aquífero que na zona do Projeto apresenta uma vulnerabilidade elevada à poluição. 

Contudo tal como referido acima, atendendo a tratar-se de uma zona de descarga a 

probabilidade de um evento de contaminação disseminar-se no sistema aquífero é muitíssimo 

baixa pelo que embora o impacte seja negativo e significativo, é improvável e reversível. 

Quanto à produção de águas residuais equiparadas a domésticas produzidas nas instalações 

sociais, atendendo a que serão encaminhadas para fossa séptica estanque e, desde que se 

proceda à sua limpeza por limpa-fossas e descarga para tratamento adequado, o risco de 

contaminação é reduzido pelo que se avalia o impacte em negativo, significativo, improvável 

e reversível. 

Relativamente aos usos da água, o furo atualmente sem atividade poderá ter de entrar em 

funcionamento para suprir as necessidades de água não supridas pelas águas acumuladas 

na corta. Assim, e atendendo a que haverá recirculação da água do sistema produtivo, 
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considera-se que o impacte dos usos da água pela atividade na pedreira sobre os recursos 

hídricos subterrâneos é pouco significativo. 

Seguidamente apresenta-se a avaliação quantitativa dos impactes identificados nos recursos 

hídricos subterrâneos para a fase de exploração: 

• Interseção do nível de água subterrânea, com o aprofundamento da corta: – Impactes 

reversíveis: Impacte negativo, certo, temporário, reversível, direto, magnitude média, 

frequente, localizado e não minimizável. Significância = 14. 

• Redução dos níveis de água subterrânea e consequentemente poderá ser afetada a 

produtividade dos furos mais próximos: Impacte negativo, provável, temporário, 

reversível, direto, magnitude média, ocasional, extenso e minimizável. Significância = 

12. 

• Risco de contaminação do sistema aquífero, por derrames de hidrocarbonetos ou 

descargas involuntárias de efluentes contaminados: Impacte negativo, pouco 

provável, temporário, reversível, direto, de magnitude média, raro, localizado e 

minimizável. Significância = 9. 

• Risco de contaminação por produção de águas residuais equiparadas a domésticas 

produzidas nas instalações sociais: Impacte negativo, pouco provável, temporário, 

reversível, direto, de magnitude média, raro, localizado e minimizável. Significância = 

9. 

• Necessidade de reativação do furo: impacte dos usos da água pela atividade na 

pedreira sobre os recursos hídricos subterrâneos é pouco significativo. Impacte 

negativo, pouco provável, temporário, reversível, direto, magnitude muito reduzida, 

ocasional, localizado, minimizável. Significância = 8. 

 

Fase de desativação 

Na fase de desativação da atividade extrativa na Pedreira ocorrerá a implementação do 

PARP. Os impactes na qualidade da água manter-se-ão sensivelmente inalteráveis durante a 

fase de implementação do referido Plano, situação que posteriormente se prevê que venha a 

ser positivamente alterada. 

Assim, inicialmente, continuará a existir risco de contaminação da água subterrânea com 

hidrocarbonetos e, eventualmente, com fertilizantes destinados à fase de plantação das 

espécies selecionadas para a recuperação ambiental e paisagística do local intervencionado. 
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Este impacte é avaliado em negativo, significativo, improvável, médio prazo, temporário e 

reversível. 

No que se refere aos consumos de água, estes irão manter-se praticamente inalteráveis ainda 

que não exista consumo industrial pois esta parcela deverá ser absorvida na rega das plantas. 

A origem de água será o furo ou as águas acumuladas na corta ou nas cavidades vizinhas 

pelo que o impacte ainda que negativo será pouco significativo. 

Em seguida, em consequência da implementação do PARP prevê-se que ocorra a 

estabilização do solo e do material fino pelas plantas e se observe uma melhoria das 

condições de infiltração e recarga. O risco de contaminação com hidrocarbonetos é atenuado 

(mas existente). Trata-se de um impacte significativo, certo, médio prazo, permanente e 

irreversível. Também deixarão de existir consumos de água cessando este impacte. 

• Risco de contaminação do sistema aquífero, por derrames de hidrocarbonetos ou 

fertilizantes durante os primeiros de implementação do PARP: Impacte negativo, 

pouco provável, temporário, reversível, direto, de magnitude média, raro, localizado e 

minimizável. Significância = 9. 

• Captação de água subterrânea a partir do furo: o impacte dos usos da água durante 

os primeiros de implementação do PARP sobre os recursos hídricos subterrâneos é 

pouco significativo: Impacte negativo, pouco provável, temporário, reversível, direto, 

magnitude muito reduzida, ocasional, localizado, minimizável. Significância = 8. 

• Melhoria das condições de infiltração no terreno: Impacte positivo, certo, permanente, 

irreversível, direto, de magnitude média, frequente, localizado e minimizável. 

Significância = 16. 

 

 

6.5.3. Proposta de medidas de minimização 

6.5.3.1. Recursos hídricos superficiais 

Fase de preparação / construção 

• Os estaleiros e apoios de obra já existentes têm de estar preparados para todas as 

operações que envolvam o manuseamento de óleos, lubrificantes ou outras 

substâncias passíveis de provocar a contaminação do terreno, e consequentemente 

as águas superficiais ou subterrâneas, pelo que deverão existir locais especialmente 
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adaptados para o efeito, procurando a salvaguarda dos valores ambientais e da saúde 

humana; 

• Decantação eficaz do efluente líquido, para recirculação segura da água decantada 

no processo produtivo: através do sistema de recirculação da água que permitirá o 

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

 

Fase de exploração 

• Correta implementação do sistema de esgotos: como todas as águas pluviais 

escorrem livremente pelas encostas da área de corta, ficam retidas no último piso da 

exploração, onde sofrem uma decantação gravimétrica e voltam a ser introduzidas no 

sistema produtivo. Através deste sistema de recirculação da água, a empresa 

consegue recuperar parte da água proveniente do fundo da área de corta, reutilizando-

a, evitando deste modo o consumo desnecessário de água; 

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

domésticos das instalações sociais que servem a Pedreira; 

• Assegurar o destino final adequado para o efluente doméstico proveniente das 

instalações sociais, de acordo com a legislação vigente; 

• Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à 

obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a 

minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e águas, 

e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído; 

• Correto armazenamento dos materiais potencialmente contaminantes 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 assim uma potencial contaminação das 

águas superficiais; 

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

hidrocarbonetos (derrame de óleo, por exemplo, apenas em situação excecional). 

• Salvaguarda das zonas de defesa projetadas no Plano de Lavra. 
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Fase de desativação / recuperação 

• Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de 

apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no 

mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos, 

promovendo a melhoria das condições de drenagem da água superficial, o 

restabelecimento das condições de infiltração e de recarga dos aquíferos. 

 

 

6.5.3.2. Recursos hídricos subterrâneos 

Fases de Construção e de Exploração 

As medidas propostas para a mitigação dos impactes sobre as águas subterrâneas são as 

seguintes: 

• Renovação do título de utilização dos recursos hídricos do furo e cumprimento das 

medidas aí definidas; 

• Avaliar a possibilidade de definir uma área no exterior da corta destinada a infiltração 

das águas bombeadas na corta; 

• Todas as superfícies carsificadas e/ou fraturadas deverão ser sinalizadas e 

delimitadas e restringida a presença de máquinas e equipamentos nestes locais; 

• Deverão existir no local os meios necessários a responder em caso de acidente com 

substâncias poluentes e os trabalhadores deverão receber formação adequada para 

atuação em situação de derrame ou emergência ambiental; 

• Proceder à coleta em reservatório estanque, instalado para o efeito, dos óleos usados 

na pedreira; 

• Proceder à manutenção periódica de toda a maquinaria de forma a diminuir o risco de 

derrames de óleos e/ou combustíveis. Sempre que possível esta tarefa deverá ocorrer 

em oficinas infraestruturalmente preparadas para o efeito; 

• Proceder ao condicionamento e armazenamento em locais apropriados de 

substâncias poluentes, como óleos, combustíveis, etc.; 

• Proceder à limpeza da fossa, com uma periodicidade nunca superior a um ano; 
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• Proceder à decantação das águas acumuladas na corta durante o tempo suficiente 

para que ocorra a sedimentação das partículas; 

• Promover um uso eficiente da água, incluindo a reutilização da água bombeada na 

corta para as instalações sanitárias, aspersão de caminhos, lavagem de rodados e 

usos menos exigentes ao nível da qualidade da água. 

 

Fase de Desativação 

As medidas propostas para a mitigação dos impactes sobre as águas subterrâneas na fase 

de desativação são as seguintes: 

• Implementar o PARP, nomeadamente das ações que visam o enchimento da corta e 

a sementeira e plantação de toda a área anteriormente intervencionada; 

• Escarificar os acessos ou zonas sujeitas a compactação desafetadas, de forma a 

restituir as características iniciais de infiltração; 

• Evitar a aplicação de fertilizantes durante eventos de precipitação intensa; 

• Proceder às operações de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em 

áreas delimitadas ou em instalações para tal destinadas, devidamente apropriadas 

com as infraestruturas de drenagem, recolha e tratamento em caso de derrame; 

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

• Efetuar o armazenamento de combustíveis, fertilizantes e de todo o material com 

potencial contaminante da água subterrânea e superficial em áreas ou instalações 

apropriadas, devidamente identificadas e com os meios necessários de controlo e 

remediação em caso de derrame; 

• Efetuar as ações de sementeira e plantação preconizadas no PARP nos períodos de 

maior pluviosidade, como forma de minimizar os consumos de água na rega das 

plantas; 

• Face à sua implementação, ajustar o PARP à realidade sempre que as evidências no 

terreno o demonstrem. 
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6.6. Sistemas biológicos e ecológicos 

6.6.1. Previsão de Impactes 

O estudo ecológico que serviu de base para a análise deste descritor revelou que a área em 

estudo (com áreas já intervencionadas e inseridas num núcleo extrativo bastante ativo) é um 

local onde a pressão humana assume um papel preponderante. Inicialmente através de um 

uso agrícola intensivo, essencialmente através da exploração de olival, e atualmente pela 

exploração de pedreiras, o sistema vegetal original foi sofrendo grandes alterações até ao 

estado em que atualmente se encontra. A grande maioria das espécies de flora e vegetação 

foram eliminadas em detrimento de um núcleo extrativo bastante ativo, da UOPG3 – Vigária 

(e com grande proximidade a outras UOPG, como a Lagoa, ou até mesmo Pardais). 

Relativamente aos potenciais biótopos apontados para o local, verifica-se a sua baixa 

diversidade e o seu 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, 

nomeadamente endemismos ou outras. 

O estudo efetuado revelou ainda que a área da pedreira “Monte D’El Rei MJ” não se encontra 

sobre qualquer área classificada para a proteção da Natureza. 

 

Na fase de preparação, a realização de ações relacionadas com a manutenção ou 

beneficiação dos trabalhos que lhe são inerentes e que decorrem de forma contínua não terão 

efeitos negativos sobre a fauna ou a flora, sem previsibilidade de destruição de alguns habitats 

faunísticos, nem de dispersão das espécies. 

Na fase de exploração, os impactes sobre a flora e vegetação serão, essencialmente, 

resultantes das atividades que antecedem a lavra. Porém, como a área já se encontra 

intervencionada, não haverá destruição da vegetação, através de desmatação ou decapagem.  

A deposição de poeiras resultantes da atividade da pedreira 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 

pouco diversificada e composta por espécies muito resistentes e adaptadas a condições 

limitantes (devido à ação da atividade extrativa ao longo dos anos), é expectável que 

eventuais impactes negativos sejam pouco significativos.  
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Estas ações identificadas vão originar impactes maioritariamente negativos na flora, 

vegetação e habitats sendo que, apenas a recuperação paisagística faseada terá um impacte 

positivo, logo a partir da fase de exploração. 

Ao nível da fauna, os principais impactes resultantes das ações associadas à pedreira são a 

perturbação das espécies, mortalidade e perda/fragmentação de habitat. Com a desmatação 

no passado, perderam-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. O comportamento expectável a este tipo de perturbações é o afastamento das 

espécies, especialmente as mais sensíveis. Mas considerando a situação de referência, 

nomeadamente a inclusão num grupo extrativo bastante ativo, a fauna existente já criou um 

fator de habituação às perturbações causadas pelas atividades das pedreiras. 

Durante a fase de desativação, decorrerá a finalização da implementação do PARP, que 

incluirá o desmantelamento de equipamento 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. 

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 Construção e de Exploração 

▪ Eventual danificação ou morte de espécies arbóreas na vegetação circundante: 

Impacte negativo, pouco provável, permanente, parcialmente reversível, direto, de 

magnitude muito reduzida, raro, localizado e minimizável. Significância = 9. 

▪ Antropização do coberto vegetal na área envolvente à exploração, com eventual 

diminuição na biodiversidade e aumento do desenvolvimento de espécies ruderais: 



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 262 

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, reduzida magnitude, frequente, localizado, 

minimizável. Significância = 12. 

▪ Recuperação paisagística, com modelação e revestimento vegetal com espécies 

nativas e ambientalmente favoráveis: Impacte positivo, certo, permanente, 

Parcialmente reversível, direto, magnitude elevada, frequente, localizado e 

minimizável. Significância = 16. 

▪ Alteração ou eliminação de habitats terrestres para a fauna (por diminuição das fontes 

de alimento ou locais de reprodução): Impacte negativo, pouco provável, permanente, 

reversível, direto, magnitude reduzida, ocasional, extenso, minimizável. Significância 

= 11. 

▪ Dispersão de comunidades pela criação de outros habitats (como escavações ou 

aterros): Impacte negativo, pouco provável, permanente, reversível, indireto, 

magnitude reduzida, raro, extenso, minimizável. Significância = 10. 

▪ Mudanças no comportamento da fauna por perturbações causadas pela atividade 

humana (aumento do tráfego e ruído e criação de novos corredores): Impacte negativo, 

provável, 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. 

▪ 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. 
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6.6.2. Proposta de medidas de minimização 

Fases de Construção e de Exploração 

• Proteger, nas áreas não intervencionadas, a vegetação existente. 

• 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. 

 

Fase de Desativação/Recuperação 

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

intervencionados, de forma a prevenir a erosão dos solos e a sua infestação por 

espécies invasoras. 

• 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 invasoras, 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. 

o Restituição do coberto vegetal após o encerramento. 

o Manutenção das cortinas arbóreas existentes. 

o Utilização de espécies autóctones na revegetação dos ecossistemas afetados, 

e de acordo com o PROF do Alentejo, conforme previsto no PARP. 
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6.7. Paisagem 

6.7.1. Metodologia 

É objetivo do presente capítulo é 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 a fase de construção e a fase de exploração. 

Com base na informação disponível nomeadamente a Carta Militar de Portugal e a Planta de 

implantação do projeto e ainda no reconhecimento de campo e 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 o presente projeto se refere à regularização das áreas 

de uma pedreira já totalmente intervencionada, pelo que não se prevê a introdução de novos 

elementos que possam originar alterações nas características visuais da paisagem, 

nomeadamente a nível de qualidade visual e valor cénico. 

Como tal, as modificações significativas na morfologia atual do terreno, na rede de drenagem 

hídrica e na ocupação do solo, já ocorreram anteriormente, consequência do elevado grau de 

intervenção. A alteração do relevo natural não constitui assim um impacte importante.  

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. 

 

6.7.2. Análise Visual  

A análise visual consiste na identificação e marcação dos principais pontos de visibilidade do 

interior para o exterior e do exterior para o interior da pedreira. Estes pontos de visibilidade 

estão normalmente associados aos conceitos de fluxo e permanência de pessoas, existindo 

uma relação entre estes e a visibilidade dos elementos em estudo (pedreiras). 

Os fluxos são processados essencialmente nos corredores onde se incluem as redes 

rodoviárias e ferroviárias (se existentes), caminhos e todas as estruturas onde se processa o 

transporte e passagem de pessoas. 

A permanência deve-se essencialmente à existência de aglomerados urbanos de dimensões 

variáveis, edifícios isolados, pontos cujo interesse histórico ou paisagístico seja relevante. 
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Este estudo pretende para fazer uma análise e previsão dos efeitos da ampliação da área da 

pedreira “Monte D’El Rei MJ” na paisagem e quais os pontos visualmente mais afetados 

dando-se prioridade aos corredores e pontos de permanência. 

 

6.7.2.1. Critérios e valores de avaliação de impacte visual 

De acordo com a pesquisa efetuada e com os critérios assumidos, os seguintes pontos 

englobam os principais fatores de análise: 

• Qualidade visual da paisagem 

• Fragilidade visual da paisagem 

 

De acordo com Ayala & et al (2003), o modelo para avaliar a qualidade visual da paisagem 

considera as seguintes variáveis:  

▪ Fisiografia - a qualidade fisiográfica de uma unidade de paisagem é função do desnível 

e da complexidade topográfica; 

▪ Vegetação e Usos do solo – consideram a diversidade de formações e a qualidade 

visual de cada formação; 

▪ Presença de água – fator de indubitável valor paisagístico, valoriza-se quando 

entendido como elemento dominante na unidade. 

 

Os fatores considerados na análise da fragilidade da paisagem, de acordo com Ayala & et al 

(2003), são: 

▪ A vegetação e usos do solo – onde a fragilidade é definida como o inverso da 

capacidade destes fatores em ocultar uma dada atividade que se realize no território; 

▪ Declive – traduz a fragilidade da paisagem em função da maior ou menor visibilidade 

e exposição de usos; 

▪ Fisiografia – contempla a altitude, o declive e a abruptuosidade das formas nas 

unidades de paisagem; 

▪ Forma e dimensão da bacia visual – a conjugação destes dois parâmetros permite 

aferir a fragilidade, onde as formas que direcionem vistas e tamanhos, potenciando 

visualizações, incutem à paisagem uma fragilidade mais acentuada; 
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▪ Compacidade – considera a complexidade morfológica das bacias visuais em cada 

unidade de paisagem definida; 

▪ Distância à rede viária e núcleos habitacionais – fator que contempla a influência da 

posição de potenciais observadores no território.  

 

A capacidade de absorção é outro fator de análise, a qual infere na capacidade da paisagem 

em suportar o desenvolvimento de determinada atividade sem prejuízo da sua qualidade. Uma 

sensibilidade elevada indica que a área é muito sensível a alterações, reciprocamente uma 

elevada capacidade de absorção visual demonstra que a unidade de paisagem pode suportar 

o desenvolvimento de um dado uso sem diminuição da sua qualidade.  

A capacidade de absorção é assim um conceito, cujo propósito último é similar ao da 

fragilidade visual, ou seja, analisar e averiguar se uma dada paisagem possui ou não as 

características para receber um dado projeto, mantendo a sua qualidade. 

No estudo em questão, considera-se que os aspetos mais relevantes, 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. 

 

Entende-se que o foco de impacte visual tem início na fase de construção/exploração e na 

fase final de exploração, o que neste caso, dado o contexto industrial, não se aplica. É 

importante referir que as avaliações qualitativas são de carácter subjetivo, especialmente no 

que toca à descrição da qualidade visual da paisagem durante e após o cessar da exploração. 

O resultado final da avaliação resultará num valor qualitativo final tendo em conta a 

capacidade de absorção da paisagem onde se poderá concluir se o projeto e estruturas 

associadas serão foco de impacte visual de magnitude Nulo, Moderado, Severo ou Crítico. 

 

6.7.2.2. Análise dos Pontos 

A topografia e o coberto vegetal são elementos preponderantes na delimitação da bacia 

visual, uma vez que constituem a principal barreira visual natural e limita a área visível da 

pedreira. 
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Para se definir o limite da bacia visual, que potencialmente poderá ser mais afetada pela 

presença da pedreira, definiu-se um limite com cerca de 2000m. Este limite é apenas de 

referência, não significando que a visibilidade é nula para distâncias superiores. 

A pedreira situa-se na encosta orientada a Nordeste, cuja visibilidade dos pontos mais 

sensíveis tais como estradas, aglomerados urbanos, miradouros, etc., que se localizam a 

distâncias mais próximas é nula, devido essencialmente à topografia e à mancha de 

vegetação existente no perímetro da propriedade. 

De acordo com a caracterização da situação de referência, os pontos identificados como mais 

sensíveis, no capítulo da Situação de referência, são os seguintes: 

• Ponto 1: Localidade de Bencatel 

• Ponto 3: Acesso a partir da ex- EN254 

 

Tabela 6.7.1 – Distâncias dos pontos mais afetados ao objeto em estudo. 

Pontos Distância (m) 

Ponto 1: Localidade de 
Bencatel 

900 

Ponto 3: Acesso a partir 
da ex- EN254 

200 

 

 

Tabela 6.7.2 – Síntese de impacte visual. 

Pontos 
Principais barreiras visuais 

existentes 
Sensibilidade 

Capacidade 
de absorção 

Valor qualitativo final 

P1 

- Explorações (escombreiras, 

pórticos, ou outros elementos 

afetos à atividade extrativa) 

- Áreas extensas de olival 

Zonas agrícolas 

baixa 3 Visibilidade Nula 

P3 

- Explorações (escombreiras, 

pórticos, ou outros elementos 

afetos à atividade extrativa) 

- árvores e vegetação junto 

ao troço que se encontra 

desviado da ex-EN254 

média 2 Visibilidade elevada 

1 - nulo; 2 - médio; 3 – elevado 
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6.7.3. Previsão de Impactes 

Durante a fase de construção não irão ocorrer alterações significativas na paisagem, pois as 

principais ações já ocorreram anteriormente. Situação idêntica para a fase de exploração, 

sendo que não haverá um agravar das modificações na paisagem, apenas uma continuidade 

da situação atual. 

De uma forma genérica, os principais impactes suscetíveis de ocorrerem durante a fase de 

construção e de exploração apresentam-se na tabela 6.7.3, no qual se identificam as ações e 

as alterações provocadas pela implantação do projeto. 

 

Tabela 6.7.3 – Identificação dos Principais Impactes na Paisagem (Fase de Construção e de 

Exploração). 

Ação Alteração 

• Destruição do coberto vegetal 

• Movimentação de terras (operações de 

escavação, Movimentos de máquinas e 

construção de caminhos de acesso) 

• Constituição de aterro 

Existência de equipamentos que 

modifiquem o aspeto natural da paisagem 

(ex: gruas) 

• Alteração na estrutura, leitura e qualidade 

visual da paisagem 

• Alterações nas relações visuais e funcionais 

nos espaços agrícolas, florestais  

• Interferência no carácter da paisagem 

(embora pouco significativa, dada a 

localização na UOPG3) 

 

Considera-se que 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. 

Os impactes de maior magnitude e importância ocorrem nas seguintes situações: 
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▪ Nas zonas em que a presença de vegetação natural manifesta ainda alguma 

expressão; 

▪ Nas zonas em que o projeto se aproxima de aglomerados urbanos; 

▪ Nas zonas de maior acessibilidade visual. 

 

 

6.7.4. Avaliação de impactes 

De acordo com a metodologia seguida no EIA, recorreu-se a uma abordagem qualitativa que 

permite, por um lado, uma melhor perceção do grau de afetação do impacte sobre os 

elementos em estudo e por outro lado, a possibilidade do decisor entender, de modo mais 

claro, quais os critérios utilizados num determinado impacte. Esta abordagem qualitativa 

possibilita ainda a avaliação de impactes que pelas suas características não podem ser 

sujeitos a uma valoração simplesmente numérica ou económica (como exemplo, o património 

biológico ou cultural de uma região). 

Tendo em conta os principais componentes na paisagem, procede-se seguidamente à sua 

avaliação baseada nos seguintes fatores de impacte mais importantes: 

▪ Afetação de vegetação; 

▪ Visualização da exploração. 

 

Fases de Construção e de Exploração: 

Afetação de vegetação 

Para este item, foram medidas as extensões em que o projeto intervém nas áreas ocupadas 

por vegetação arbórea e arbustiva. 

Assim, no que toca à avaliação dos impactes relativamente à vegetação, obtém-se o seguinte: 

Negativo, Pouco Provável, Temporário, Reversível, Direto, Magnitude Reduzida, Ocasional, 

Localizado, Minimizável. Significância = 9. 

 

Visualização da exploração 

A pedreira, como intervenção pontual que é, constitui uma forte intrusão visual, pois as 

características das frentes não permitem uma fácil adaptação à topografia natural. 
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A análise e comparação deste parâmetro teve em consideração a acessibilidade visual das 

frentes, pelo que, para além da sua proximidade às principais vias de comunicação automóvel 

se teve em atenção as características topografias da área e o tipo de ocupação do solo das 

zonas de maior acessibilidade visual. 

Foram consideradas separadamente as situações em que a exploração contacta visualmente 

com as principais vias de circulação automóvel. 

O acesso à pedreira “Monte D’El Rei MJ” pode ser efetuado desde a sede de concelho (Vila 

Viçosa a Bencatel), pela ex-EN 254, a qual se encontra a pouca distância da pedreira. 

Assim, no que toca à avaliação dos impactes relativamente à visualização da exploração, 

obtém-se o seguinte: Negativo, Provável, Temporário, parcialmente reversível, Direto, 

Magnitude Média, Sazonal, Localizado, Minimizável. Significância = 12. 

 

Fase de desativação 

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. 

 

6.7.5. Resumo de impactes 

Poder-se-á concluir que os impactes visuais causados pela ampliação da Pedreira “Monte 

D’El Rei MJ” serão: 

 Presença de elementos com inegável força na paisagem, tanto nas escombreiras como 

nas áreas extrativas da exploração; 

 Alterações irreversíveis na morfologia do terreno; 

 Remoção da camada de solo fértil; 

 Presença de elementos "estranhos" na paisagem como depósitos de combustível, 

contentores, materiais diversos não utilizados, etc.; 

 Estado geral de desordenamento da paisagem; 
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 Alteração de uma paisagem com características rurais para outra com características 

industriais, que funciona sem qualquer ordenamento. 

 

Face aos impactes que a indústria extrativa induz na paisagem, é fundamental promover a 

recuperação ambiental e paisagística da área em estudo, nomeadamente a adoção de 

medidas que induzam à minimização dos principais impactes visuais. 

Pode-se concluir que o impacte causado na paisagem pela globalidade do projeto, será 

classificado como baixo, sendo um projeto compatível com o carácter da paisagem, 

especialmente em relação à unidade onde se insere, Núcleo Extrativo da Vigária, de onde 

resultará um incremento dos impactes cumulativos pelo tipo de projeto que se propõe 

introduzir na paisagem. 

 

6.7.6. Proposta de medidas de minimização 

Os impactes decorrentes das atividades previstas foram avaliados de acordo com os critérios 

apresentados. No entanto não foram consideradas as medidas de recuperação, que mitigam 

ou minimizam esses impactes, pretendendo-se avaliar e prever os impactes apenas nas 

ações previstas no plano de lavra, que influenciarão de forma negativa a paisagem. 

As ações de mitigação integradas no plano de recuperação (PARP) influenciam sempre os 

impactes negativos, assumindo-se que essas mesmas medidas influenciam de forma positiva 

e direta os impactes resultantes da atividade. 

As medidas de mitigação propostas serão executadas nas fases de construção, exploração e 

de desativação. Estas medidas compõem a fase de recuperação que se encontra articulada 

com todas as outras fases do projeto. 

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

natural. 

• Adaptação das infraestruturas à topografia e restantes características do local (altura, 

dimensões, cor, etc.). 

• 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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o No final, pretende-se repor o coberto vegetal e o uso do solo, sobretudo através 

de sementeira de espécies herbáceas e plantação de arbustivas, assim como de 

espécies arbóreas. 

o Está prevista no fim da vida útil a plantação de espécies de oliveira, propondo-

se ser feita com uma disposição semelhante aos povoamentos existentes.  

o Também no final, é proposto que a sementeira seja feita em todas as áreas 

intervencionadas.  

o A plantação de arbustivas será efetuada no final, na bordadura da área de corta.  

 

 

6.7.7. 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. 

Na fase de exploração, o significado da alteração é negativo, sobretudo devido à extensão e 

ao grau de alteração irreversível na topografia, com efeitos na escorrência superficial. 

A fase de desativação, que corresponde à remoção de estruturas e aplicação das medidas do 

PARP, que resultam em impactes positivos. Apesar da manutenção da cavidade, por não ser 

possível encher, 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. 
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6.8. Resíduos 

6.8.1. Previsão de Impactes 

A estratégia do explorador para a pedreira “Monte d’El Rei - MJ” para a gestão de resíduos 

de rocha de material não ornamental (estéril) (Código LER “01 01 02 – Resíduos de extração 

de minérios não metálicos”) passa pelo aproveitamento da totalidade dos materiais extraídos.  

Projeta-se assim um aproveitamento de 30% para fins ornamentais (blocos), correspondendo 

os restantes 70% a resíduos de extração, que serão depositados em cavidades abandonadas 

na proximidade da pedreira, na própria cavidade para construção de muros de contenção e 

na manutenção/melhoria de caminhos e acessos e/ou transportados para britadeira próxima. 

Com estas aplicações a empresa consegue aplicar a totalidade dos escombros sem recorrer 

ao seu armazenamento em aterro.  

É assim promovido e introduzido um conceito de economia circular na gestão dos resíduos 

inertes produzidos na pedreira, promovendo a e reutilização de materiais. 

Para além de restos de rocha de material não ornamental apenas serão produzidos resíduos 

equiparados a resíduos urbanos e resíduos associados à manutenção de equipamentos. 

Relativamente aos resíduos equiparados a urbanos, será promovida a separação na origem 

das frações recicláveis para posterior envio para reciclagem através do sistema municipal, 

assegurando o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com 

a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. 

Os restantes resíduos que resultam de operações de manutenção e de acordo com o Plano 

de Gestão de Resíduos no futuro, os resíduos serão armazenados temporariamente na 

pedreira até envio para entidade licenciada para o efeito. 

Destaque para o facto de as operações de manutenção 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 construção 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. 



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 274 

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. 

• 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 da Pedreira vizinha, de acordo com a legislação vigente.  

• Implementação do Plano de Gestão de resíduos proposto. 

• Implementação e cumprimento das medidas preconizadas no PL e no PARP.  

 

 

 

  



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 275 

6.9. Ruído 

6.9.1. Previsão de Impactes 

As medições de ruído efetuadas permitem caracterizar a situação atualmente existente, nas 

proximidades da pedreira em estudo, considerando não só a área em questão, mas também 

todo o contexto envolvente.  

Os impactes causados pelo ruído deverão ser sempre analisados em função dos níveis de 

incomodidade ou de perturbação a que um determinado recetor está sujeito. No caso concreto 

das pedreiras, este recetor prende-se essencialmente com habitações ou núcleos 

populacionais que possam estar próximos. 

O projeto em estudo insere-se numa área com uma envolvente industrial. A população mais 

próxima está relativamente afastada, correspondendo os terrenos limítrofes a uma ocupação 

industrial, com alguns terrenos agrícolas. Este tipo de ocupação do solo desempenha um 

importante papel no amortecimento gradual das emissões de ruído, pelo que o ruído emitido 

pela exploração não provocará incomodidade às habitações mais próximas. 

Do estudo elaborado e da análise efetuada conclui-se que o ruído proveniente da Pedreira 

“Monte D’El Rei MJ” não deverá causar incomodidade nas populações mais próximas, dada 

a sua inserção num núcleo já bastante ativo,  

Além do mais, a existência de algumas manchas de vegetação na envolvente da unidade 

extrativa poderá servir de absorvente acústico, diminuindo os níveis sonoros junto dos 

recetores sensíveis. De salientar ainda que as atividades de desmonte ocorrerão a cota 

topográfica inferior àquela a que se encontram os recetores sensíveis avaliados pelo que o 

ruído ficará decerto confinado ao interior da escavação. 

Conclui-se assim que o projeto de exploração da pedreira “Monte D’El Rei MJ” deverá ser 

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.  

De forma a melhor sistematizar a informação, segue-se a análise aos impactes causados pela 

emissão de ruído, por fase do processo produtivo. 
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Fase de Construção  

Nesta fase irá ocorrer a beneficiação de sinalização, acessos e caminhos, o que origina 

inevitavelmente a emissão de ruído.  Assim, o impacte expectável para esta fase, é: 

• Emissão de níveis de ruído pelas operações de extração e tráfego de maquinaria 

pesada: Impacte negativo, provável, temporário, reversível, direto, magnitude 

reduzida, ocasional, localizado e minimizável. Significância = 10.  

 

 

Fase de Exploração 

Esta fase corresponde aos trabalhos de extração propriamente ditos, sendo aqui que se 

produzem as principais emissões de ruído. Assim, os impactes expectáveis na exploração 

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 negativo, provável, temporário, reversível, direto, magnitude reduzida, 

frequente, localizado e minimizável. Significância = 11.  

 

 

Fase de Desativação/Recuperação 

Nesta fase não é expectável qualquer tipo de impactes a nível dos 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 

De acordo com os resultados obtidos e contexto geográfico e socioeconómico onde a pedreira 

se insere, não se preveem impactes com peso significativo no ambiente sonoro dos locais, 

estando a exploração de mármores prevista em instrumentos de ordenamento do território.  
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Não obstante e numa ótica de prevenção, propõem-se em sede de EIA, medidas para as 

fases de construção e de exploração que visam promover um melhor enquadramento da 

pedreira e sua laboração no meio envolvente. Estas medidas e recomendações deverão ser 

aferidas no decorrer da vida útil da pedreira sempre que se revele necessário.  

• Recurso a equipamentos e veículos modernos, equipados com silenciadores e 

atenuadores de ruído (escolha das melhores técnicas disponíveis); 

• Manutenção adequada e regular de todas as máquinas e equipamentos de forma a 

evitar o acréscimo dos níveis de ruído; 

• Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas tanto no interior da 

pedreira como nos acessos diretos (destaque para a ex-EN254 que serve a localidade 

de Bencatel e os núcleos extrativos de Vigária e Lagoa); 

• Manutenção das barreiras acústicas na envolvente, e implementação de outras mais, 

para absorção dos níveis acústicos (utilização das árvores como ecrãs arbóreos); 

• Aquisição de equipamento que obedeça às MTD´s (Melhores Técnicas Disponíveis), 

devendo ser equipados com silenciadores e atenuadores de som; 

• 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. 

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

proteção acústica. 

• Respeitar o horário de laboração evitando os períodos mais “sensíveis”, ou seja, 

quando os habitantes locais se encontram em casa, sujeitos a uma maior exposição 

de níveis de ruído; 

• Monitorizações do ruído ambiental da pedreira, de acordo com o plano de 

monitorização a definir. 

  



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 278 

6.10. Qualidade do Ar 

6.10.1. Previsão de Impactes 

Tendo em consideração as características próprias da atividade extrativa, os impactes na 

qualidade do ar provêm quase totalmente da emissão de partículas sólidas (poeiras) para a 

atmosfera, uma vez que a emissão de gases a partir dos equipamentos móveis é muito pouco 

significativa. 

Todavia, a emissão de poeiras pode considerar-se “sazonal”, uma vez que os maiores níveis 

de concentração ocorrem unicamente com o tempo seco. As fontes de emissão de poeiras, 

relacionadas com o projeto d a pedreira “Monte D’El Rei MJ”, prendem-se com as frentes de 

trabalho (consequência do desmonte) e também com as operações de carregamento e 

transporte de materiais e a ação do vento nas frentes da lavra e nas zonas de depósito de 

material. 

À semelhança do descritor ruído, procedeu-se também à avaliação das poeiras (no que se 

refere à concentração de partículas) num ponto (conforme identificado no relatório constante 

no Anexo 8 do Volume II). Este estudo teve como pretensão avaliar os potenciais impactes 

resultantes da laboração das várias indústrias relacionadas com o Sector da Pedra Natural, 

tendo sido efetuado junto do recetor sensível localizado na envolvente.  

Na zona de pedreira e na sua envolvente próxima, as principais fontes de emissão de 

poluentes atmosféricos estão relacionadas com os trabalhos de extração, transformação e 

transporte das indústrias extrativas do núcleo extrativo e transformador da Área Cativa para 

Mármores da Região de Estremoz/Borba/Vila Viçosa, bem como, dos trabalhos agrícolas e o 

tráfego rodoviário. 

De acordo com a definição dos valores limite para as partículas em suspensão, constantes do 

Anexo XII do Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro, verificou-se que a concentração 

de poeiras obtida durante a campanha nunca ultrapassou o valor limite diário estabelecido 

para a proteção da saúde humana (50 g/m3). Em relação ao valor máximo anual estabelecido 

para a proteção da saúde humana (40 g/m3), este valor limite foi ultrapassado uma única 

vez, num sábado. 

Assim, a emissão de partículas com origem na pedreira não contribuirá de modo significativo 

para a diminuição da qualidade do ar na envolvente do núcleo extrativo, pelo que não se 

preveem que sejam geradas situações de incomodidade junto dos recetores sensíveis mais 

expostos. 
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De igual forma, o processo produtivo previsto para a pedreira “Monte D’El Rei MJ” não se 

prevê de modificar a qualidade do ar junto dos recetores sensíveis, mantendo-se a situação 

atual de referência. 

Não obstante, podem identificar-se e caracterizar alguns impactes previsíveis a nível da 

qualidade do ar (poeiras) para cada fase do processo produtivo. 

 

Fase de Construção  

Nesta fase, ocorrem os trabalhos de preparação da área de corta e dos respetivos acessos, 

o que origina inevitavelmente a produção de poeiras.  

• Disseminação de poeiras derivada das operações beneficiação do terreno: Impacte 

negativo, pouco provável, temporário, reversível, direto, magnitude muito reduzida, 

ocasional, localizado, minimizável. Significância = 8. 

 

Fase de Exploração 

Nesta fase, ocorrem os trabalhos de extração propriamente ditos, sendo aqui que se 

produzem as principais emissões de poeiras. Deste modo, no decurso do processo produtivo 

da fase de exploração, são realizadas várias operações que podem originar a libertação de 

poeiras, tais como: 

• Disseminação de poeiras derivada das operações de extração: Impacte negativo, 

certo, temporário, reversível, direto, magnitude reduzida, ocasional, localizado, 

minimizável. Significância = 11. 

• Disseminação de poeiras associada à carga e descarga de materiais e à própria 

movimentação de maquinaria pesada: Impacte negativo, certo, temporário, reversível, 

direto, magnitude reduzida, ocasional, extenso, minimizável. Significância = 12. 

 

 

Fase de Desativação/Recuperação 

Esta fase corresponde ao cessar dos trabalhos e à implementação da fase final e permanente 

das medidas de recuperação paisagística, podendo ainda ocorrer emissão de poeiras a partir 

das ações de modelação de terreno. 

Os impactes nesta fase serão, de acordo com os critérios apresentados:  
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• Emissão de poeiras a partir das ações de modelação de terreno: Impacte negativo, 

certo, temporário, reversível, direto, magnitude reduzida, ocasional, localizado, 

minimizável. Significância = 11. 

 

6.10.2. Proposta de medidas de minimização 

À semelhança do descritor Ambiente Sonoro e de acordo com os resultados obtidos e contexto 

geográfico e socioeconómico onde a pedreira se insere, não se preveem impactes 

expressivos na qualidade do ar dos locais.  

Não obstante e numa ótica de prevenção, propõem-se em sede de EIA, medidas de 

minimização que visam promover um melhor enquadramento da pedreira e sua laboração no 

meio envolvente, nomeadamente:  

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

ventosos); 

• Melhoria e manutenção dos acessos interiores não pavimentados; 

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

• Sempre que possível, utilização de equipamentos dotados de recolha automática de 

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

propagação de poeiras resultantes das operações de perfuração; 

• Derrube de árvores reduzido ao estritamente necessário. 

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

minimização de poeiras; 

• Execução do plano de monitorização proposto para a qualidade do ar. 
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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 polo 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 reabertura da 

pedreira “Monte D’El Rei MJ” 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 socioeconómicos 

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 Vila 

Viçosa um excelente polo de atração turística, com bons acessos rodoviários, e 

infraestruturas, conclui-se que a exploração da futura pedreira “Monte D’El Rei MJ” não irá 

acarretar qualquer impacte negativo sobre esta atividade, pois: 

• a localização está afastada de qualquer ponto turístico relevante; 

• as vias de acesso à futura pedreira não são as mesmas que permitem o acesso a 

pontos de turismo do concelho; 

• 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. 

 

No que se refere às atividades económicas, a reabertura da pedreira é crucial para a 

sustentabilidade do proponente, permitindo garantir novas reservas para fazer face às 

solicitações do mercado regional, em especial dos clientes que possui em carteira. 
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No que respeita ao emprego, importa referir que à reabertura da pedreira estarão associados 

dez postos de trabalho, o que resulta num impacte positivo e localmente significativo, 

considerando que de 2013 para 2020 houve uma diminuição do n.º de trabalhadores 

qualificados da indústria, construção e artífices no concelho de Vila Viçosa. 

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 mármore 

contribui para uma revitalização necessária e de extrema importância para a Zona dos 

Mármores. 

Assim, o presente projeto implicará impactes positivos que podem ser sistematizados em 

torno de três grandes aspetos: 

• Efeitos diretos, associados ao retomar do funcionamento da pedreira, concretamente 

postos de trabalho (dez), valor acrescentado gerado na região, receitas em taxas e 

impostos, geradas e entregues à administração pública local; 

• Efeitos indiretos sobre outros sectores de atividade que a este ramo fornecem inputs 

produtivos ou serviços de apoio, a montante e a jusante. 

• Efeitos induzidos mais genéricos sobre o tecido económico e produtivo local e regional: 

por exemplo, com a criação 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 ambiente. 

Em síntese, os impactes do projeto de licenciamento da pedreira “Monte D’El Rei MJ”, 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. Saúde humana 

6.11.2.1. Considerações gerais 

A saúde humana é um aspeto que é influenciado pelos vários fatores que caracterizam o 

ambiente que será influenciado pela implementação do Projeto, e como tal, esta componente 

também pode ser retratada no âmbito da avaliação de impactes.  

A Saúde humana está relacionada com outros fatores ambientais como o Clima e Alterações 

Climáticas, os Recursos Hídricos, a Qualidade do Ar, o Ambiente Sonoro, a População e 

outros aspetos que integram a Socioeconomia. 

Os projetos associados à extração e exploração de recursos minerais ou geológicos, de forma 

mais genérica, estão muitas vezes relacionados com os efeitos diretos ou indiretos sobre as 

populações (saúde, condições e qualidade de vida), devido a diversas perturbações como 

seja o ruído, a emissão de poeiras, o impacte visual e outros, nas imediações da área. 

Em termos de efeitos negativos para a qualidade de vida das populações que habitam na 

envolvente da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” sob o ponto de vista social, está associado à 

incomodidade gerada pelo transporte do mármore extraído. A circulação destes veículos 

causa incómodo nas povoações atravessadas ou naquelas que se encontram na envolvente 

das vias mais frequentemente utilizadas. Além do incómodo, poderão ocorrer situações de 

congestionamento de tráfego e a degradação do pavimento das vias utilizadas por estes 

veículos. 

Em função dos impactes potenciais determinados serão identificadas, localizadas e 

justificadas medidas de maximização dos impactes positivos e de mitigação e minimização 

que permitam minorar os impactes negativos identificados, reduzindo ao máximo os efeitos 

do projeto na envolvente no que respeita à Saúde Humana das populações.  

 

6.11.2.2. Impactes potenciais decorrentes do Projeto 

Na análise e avaliação dos impactes das atividades inerentes às fases de exploração e 

desativação, entre outros aspetos, foram identificadas as atividades e operações do ciclo 

produtivo da pedreira, bem como as fontes e ações, com potencial de risco significativo, os 

seus riscos potenciais, tipologias de ocorrências e de impacte associados. 

Importa destacar algumas ações, atividades, ocorrências e riscos na exploração da pedreira 

“Monte D’El Rei MJ” e fazer referência a medidas de minimização desses impactes: 
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Ruído e Qualidade do Ar 

As poeiras resultam essencialmente da circulação dos diversos equipamentos nos caminhos 

não asfaltados. 

O ruído é gerado, essencialmente, pelos equipamentos móveis existentes no local, como 

sejam as pás carregadoras, escavadoras giratórias, perfuradora, martelo, dumpers e camiões 

responsáveis pela expedição. 

Analisando estes dois fatores ambientais conclui-se que não estão previstos impactes 

negativos significativos quer ao nível de qualidade do ar (nomeadamente poeiras PM10), 

assim como no ambiente sonoro, em que se prevê o cumprimento dos limites legais aplicáveis. 

Acresce ainda que estes dois fatores ambientais têm previsto um plano de monitorização que 

pretende analisar ao longo do projeto os impactes junto dos alvos sensíveis na envolvente, 

estando igualmente previstas medidas de atuação em caso de desvios. 

 

Acidentes rodoviários nos acessos à pedreira 

Os acidentes rodoviários têm causas múltiplas e, em muitos casos, vários fatores concorrem 

para a sua ocorrência. No entanto, estudos realizados em diversos países demonstram que a 

principal causa de acidente são as falhas humanas, seguindo-se, por ordem decrescente, 

deficiências nas rodovias e, por último, deficiências nos veículos. O Projeto em análise irá 

cumprir o PSS, no que se refere à sinalização de segurança obrigatória, pelo que a principal 

causa de acidentes (fator humano) será minimizada. 

 

Contaminação das linhas de água, solos ou aquíferos 

A área da pedreira na sua fase de exploração, encontra-se sujeita a micro-acidentes, como 

sejam derrames e fugas de produtos (lubrificantes e combustíveis). Essas ocorrências podem 

dar origem à contaminação dos solos e eventualmente das águas (superficiais e 

subterrâneas) assim como emissões atmosféricas. No entanto, este impacte parece assumir 

uma magnitude muito baixa ou nula, devido à manutenção preventiva e às precauções que 

são tomadas na gestão das máquinas e veículos que aí operam. 

Importa ainda referir que a área onde se insere o Projeto poderá ser afetada por fenómenos 

naturais, especialmente aqueles que se enquadram num contexto das Alterações Climáticas, 

onde a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos é cada vez mais frequente e 

intensa. Contudo, a probabilidade desses impactes ocorrerem, a sua duração, intensidade e 
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magnitude, variam muito, tendo em consideração as atividades, as ocorrências e o tipo de 

riscos e os Impactes na Saúde potencialmente associados. 

 

6.11.2.3. Caraterização e síntese dos impactes na Saúde Humana 

Os impactes na Saúde humana relacionam-se diretamente com as atividades relacionadas 

com os trabalhos associados ao Projeto.  

No que respeita à fase de exploração:  

• Desmatação e Decapagem, Desmonte, Remoção e Transporte: que contempla a 

desmatação a decapagem dos terrenos virgens e remoção das terras que cobrem o recurso 

mineral, com auxílio de pás carregadoras e de camiões, a desagregação do maciço por ação 

de explosivos ou fio diamantado, a sua remoção e transporte. Estas atividades e ações serão 

de média duração muito localizadas no tempo e no espaço e perspetiva-se que os impactes 

a elas associados com uma probabilidade média tenham uma intensidade e magnitude média. 

Os principais fatores de risco para a Saúde Humana são as poeiras e o ruído. 

• Beneficiação: Do conjunto de operações destacam-se o transporte e descarregamento dos 

materiais e o Esquartejamento (corte dos blocos de grandes dimensões em dimensões 

transportáveis). Estas atividades e ações terão a duração do projeto e perspetiva-se que os 

impactes a elas associados, embora com uma probabilidade média, tenham uma intensidade 

e magnitude baixa. 

• Expedição: Carregamento do material para expedição através de camiões. Este transporte 

constituirá uma atividade de larga duração, associada ao horizonte de vida do Projeto, e 

perspetiva-se que os impactes a elas associados tenham uma probabilidade e uma 

intensidade média e, uma magnitude baixa. 

E na fase de desativação: 

• Encerramento das atividades produtivas: que abrangem ações de desativação de estruturas, 

máquinas e outros equipamentos. Ao contrário de algumas das atividades e ações referidas 

para a fase de exploração, as atividades de encerramento terão uma curta duração, e os 

impactes a elas associados perspetiva-se que tenham uma probabilidade média e uma 

magnitude e intensidade baixas. 
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6.11.3. Acessibilidades 

6.11.3.1. Previsão de Impactes 

De acordo com o indicado na situação de referência, pode afirmar-se que a atividade de 

extração de mármore na pedreira “Monte D’El Rei MJ” irá provocar alguns impactes na 

circulação rodoviária, porque contribuirá com cerca de 5 camiões por semana, 20 camiões 

por mês, no que se refere ao aumento de tráfego atual, para o escoamento do produto final 

extraído na pedreira “Monte D’El Rei MJ”. 

Verificou-se que as vias de acesso existentes apresentam condições suficientes 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. É importante realçar que a EN255 possibilita que os veículos pesados não 

atravessem Vila Viçosa, em caso de trajetos no sentido de Borba, Estremoz, Elvas, ou mesmo 

de Lisboa. 

Não foi possível determinar em rigor o volume médio de tráfego diário nas principais vias de 

acesso à futura pedreira, uma vez que não estão disponíveis contagens de tráfego por parte 

dos organismos responsáveis, nomeadamente a Infraestruturas de Portugal ou a Câmara 

Municipal de Vila Viçosa. Todavia, o tráfego gerado pela pedreira em apreço estima-se em 

aproximadamente 5 camiões por semana. 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 reabertura da pedreira “Monte D’El Rei MJ” 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 “Monte D’El Rei MJ” permitem 

afirmar que esta contribuirá, 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 20 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 
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existe sempre material comercial que ficará em stock na pedreira durante algum tempo, pelo 

que a quantidade diária de mármore 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. 

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 uma vez que a pedreira 

se encontra num núcleo extrativo bastante ativo da Vigária – UNOR3, e os valores de 

produção considerados são os atuais. Deste modo, com a reabertura da Pedreira “Monte D’El 

Rei MJ” 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 fator de “habituação” por parte das populações 

locais mais próximas da área da pedreira (como Bencatel), que já criaram mecanismos de 

adaptação a esta tipologia de atividade, uma vez que vivem “lado-a-lado” com as pedreiras 

(sendo inclusive fonte de rendimento de muitas das famílias residentes em Vila Viçosa e nos 

concelhos vizinhos) 

Considerando a área em que a pedreira se insere (contexto industrial com muitas pedreiras 

em atividade e logo geradoras de tráfego), poderá considerar-se que o significado deste 

impacte é 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, a situação analisada de forma cumulativa, e considerando o núcleo de pedreiras 

existentes no caso da Vigária (UNOR3), pode ser diferente. 

De acordo com a localização da pedreira existem diferentes percursos possíveis, Norte vs. 

Sul, consoante o destino final do produto. Assim, evitar-se-á sempre que possível, o 

atravessamento de localidades, exceto em caso de deslocações dos camiões para Sul, sendo 

nesse caso inevitável a passagem por Bencatel. 



   

 

 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL – Ampliação da Pedreira n.º 5282 “Monte D’El Rei MJ”  

VOLUME I – RELATÓRIO SÍNTESE  – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 288 

Para outras direções a Norte, será necessário circular pela EM254 no sentido da EN255, que 

por sua vez permite a ligação à EN4 e à A6, minimizando a passagem pelas localidades, como 

Borba ou Vila Viçosa.  

Considera-se que os concelhos de Vila Viçosa e Borba se encontram relativamente bem 

servido de acessibilidades (com a proximidade à A6 – Lisboa/Espanha – e à EN4) sendo 

possível minimizar os impactes resultantes do atravessamento das povoações pelos veículos 

pesados afetos ao projeto. Tendo em conta que a rede viária se encontra em boas condições, 

conclui-se que o normal funcionamento da atividade extrativa não provocará impactes 

significativos junto das povoações mais próximas e da rede viária existente.  

 

6.11.3.2. Avaliação de impactes 

Fases de Construção e de Exploração 

• Criação de emprego para os habitantes locais: Impacte positivo, certo, temporário, 

reversível, direto, magnitude média, frequente, extenso, minimizável. Significância = 

14. 

• Aquisição 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 elevada, 

frequente, extenso, minimizável. Significância = 18. 

• 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. 

• Alterações ao nível da saúde humana (devido às emissões de ruído e de poeiras): 

Impacte negativo, pouco provável, temporário, parcialmente reversível, indireto, 
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magnitude reduzida, raro, extenso, minimizável. Significância = 10 

 

Fase de recuperação 

• Criação de emprego associado às ações de recuperação paisagística: Impacte 

positivo, provável, temporário, reversível, indireto, magnitude média, frequente, 

extenso, minimizável. Significância = 13. 

• 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 empresas do grupo: Impacte positivo, provável, 

temporário, irreversível, indireto, magnitude média, ocasional, extenso, minimizável. 

Significância = 14. 

 

6.11.4. 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. 

• Selecionar 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 deverão ser desobstruídos 

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

• Controlo da velocidade de circulação, dentro e fora da pedreira. 

• Controlo 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 

que irão ficar afetos à pedreira, 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 (mármore com fins ornamentais).  

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

forma a impedir a dispersão de poeiras, ao longo do seu percurso.  

• 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.  

• No que concerne a mão-de-obra, uma vez que serão criados novos postos de trabalho, 

devem ser privilegiados recursos humanos da região, contribuindo para o aumento da 

taxa de emprego do concelho de Vila Viçosa. 
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6.12. Arqueologia e património cultural  

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. 

A avaliação de impactes no presente descritor, bem como a proposta de medidas de 

minimização, é efetuada tendo como base o estudo arqueológico desenvolvido pela Equipa 

Técnica da Zephyros, cujo estudo se encontra no Anexo 9 (Volume II). 

Conforme foi possível confirmar na situação de referência, no seguimento do trabalho de 

campo não foram encontrados elementos de património cultural na área da pedreira (apesar 

de identificados na pesquisa documental). Desta forma, não se prevê a ocorrência de 

impactes negativos neste descritor, tanto na fase de exploração como na fase de desativação 

da pedreira “Monte D’El Rei MJ”.  

Os impactes neste descritor podem assim ser considerados Nulos. 

 

Fase de Exploração  

Como referido na caracterização da situação de referência, apesar da pesquisa documental 

apontar a possibilidade de existência de vestígios de exploração antiga no interior da área de 

incidência, no decorrer dos trabalhos de prospeção arqueológica não foi possível relocalizar 

quaisquer indícios da existência dessa zona de exploração antiga. 

No interior da área de incidência direta foi ainda possível observar um monte rural em 

avançado estado de degradação, mas dado que se localiza no limite exterior da pedreira em 

zona dedicada a armazenagem, gruas e instalações sociais não se prefiguram quaisquer 

impactes relacionadas com a exploração da pedreira 

 

Fase de Recuperação 

Nesta fase não se identificam quaisquer impactes. 
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6.12.2. Proposta de medidas de minimização 

Como medida de minimização geral obrigatória deverá realizar-se o acompanhamento 

arqueológico presencial de todas as ações com impacte no solo onde ainda possa subsistir 

solo natural. 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”).  

O arqueólogo responsável pelo acompanhamento da obra deverá ainda realizar prospeção 

arqueológica nas zonas destinadas a áreas funcionais da obra (depósitos de terras, áreas 

de empréstimo, outras áreas), caso estas não se integrem na área prospetada.  

No caso particular da estrutura etnográfica identificada (monte rural), apesar de não se prever 

qualquer afetação, recomenda-se o seu registo gráfico e fotográfico assim como a elaboração 

de uma memória descritiva para preservação para memória futura deste tipo de estruturas de 

apoio a atividades agrícolas. 
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6.13. Ordenamento do Território 

6.13.1. Previsão de Impactes 

A área em questão para a Pedreira “Monte D’El Rei MJ” não revela qualquer incompatibilidade 

com o PROT Alentejo, o PDM de Vila Viçosa ou o PIER da Vigária, como anteriormente 

demonstrado. 

 

Fases de Preparação e de Exploração 

De acordo com o PIER da Vigária, a planta de implantação classifica a generalidade da área 

de ampliação pretendida como Núcleo de Exploração n.º 2. 

Ainda de acordo com o PIER para a Vigária, a outra parcela da área da Pedreira está 

classificada como "Estrutura ecológica - Espaços a converter para enquadramento e 

proteção", apesar da existência de uma pequena área como "Estrutura ecológica - Espaços 

verdes de enquadramento e proteção". Estas faixas classificadas como estrutura ecológica 

são coincidentes com os limites da UOPG da Vigaria e também em parte coincidentes com 

as zonas de defesa aplicáveis à área da pedreira. Nestas parcelas não há exploração de 

mármore, nem deposição em aterro, nem futuramente impermeabilização do solo. 

Estando previsto em regulamento o recurso à vegetação autóctone, para a recuperação 

ambiental e paisagística da área foram escolhidas espécies arbustivas devidamente 

enquadradas na paisagem local e nas características climáticas da envolvente. Também, as 

medidas de recuperação ambiental, promovem o restabelecimento da paisagem e o equilíbrio 

ecológico do terreno, em sinergia com a atividade extrativa das pedreiras vizinhas. 

 

De acordo com a Planta de Ordenamento ou a de Condicionantes RAN e REN do PDM de 

Vila Viçosa, à área de estudo não é atribuído qualquer tipo de condicionantes (exceto uma 

linha de água cartografada, mas inexistente no local), logo, não se perspetivam 

incompatibilidades com este instrumento de gestão territorial. 

 

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

Pedreira “Monte D’El Rei MJ” são considerados nulos e compatíveis com a legislação vigente. 
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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 Vila Viçosa ou do PIER – todos 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 de acordo com a proposta do PARP. 

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 o retomar da laboração de uma pedreira já existente, numa zona de carácter 

industrial, com outras diversas pedreiras similares, em funcionamento (tal como visível na 

Figura 6.14.1). Consequentemente, os potenciais alvos de impacte ambiental, função da 

indústria extrativa, estão sujeitos não apenas ao projeto em estudo, mas a toda uma área 

bastante intervencionada, como consequência da indústria extrativa.  

 

 

Figura 6.14.1. Localização das pedreiras existentes no raio de 1km da área de estudo. 

 

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. 
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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 licenciamento da Pedreira “Monte 

D’El Rei MJ”, 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 geologia, paisagem, ecologia, emissão de ruído/poeiras, circulação rodoviária ou 

Socioeconomia. 

 

GEOLOGIA 

A presença de urbanizações e de numerosas pedreiras no concelho implica, a nível da 

geologia e geomorfologia, a ocorrência de impactes cumulativos (Tabela 6.14.1.). Devido à 

exploração das formações geológicas, os impactes cumulativos negativos ocorrem ao nível 

da escavação, sob o ponto de vista das alterações topográficas permanentes, não só por 

parte da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”, mas também das existentes na envolvente. 

 

Tabela 6.14.1. Análise de impactes cumulativos do projeto 

Descritor em análise 
Principais impactes 

do projeto 

Projetos ou ações 
com impactes no 

descritor em análise 

Análise de impactes 
cumulativos e grau de 
afetação do descritor 

Geologia e 
Geomorfologia 

Afetação das 
formações geológicas 

existentes; 

 

Alteração da 

morfologia do terreno; 

 

Afetação dos 
Recursos Minerais 

Numerosas pedreiras 
existentes no concelho 

Pouco significativa: com a 
destruição das formações 
existentes, não se verifica 
a interceção de locais de 

preservação; 

 

Pouco significativa: 
expansão urbana que 

potenciará a redução de 
áreas naturais ou com 

potencial para exploração 
de pedreiras 

 

Não tendo conhecimento, à data da elaboração do presente estudo, da futura implementação 

de outros projetos concretos, localizados na envolvente da área de intervenção, não são 

expectáveis mais impactes cumulativos do que os apresentados anteriormente. 
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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 atividade da Pedreira “Monte D’El Rei MJ” 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 devido ao nível de perturbação que já se verifica, associado às 

diversas indústrias em laboração. 

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 “Monte D’El Rei MJ” não irá provocar quaisquer alterações na rede de 

drenagem de águas superficiais face à situação atual de referência. De acordo com a 

cartografia local, na área de estudo está cartografada uma linha de água superficial, no 

entanto, dado o elevado grau de intervenção humana na envolvente, por parte das diversas 

pedreiras em laboração ou inativas, as principais alterações na rede de drenagem superficial 

já ocorreram anteriormente. 

Deste modo, não se pode inferir 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 ao acréscimo do rebaixamento do 

aquífero, o qual no entanto, a verificar-se, será muito pontual. 

Igualmente, com o presente projeto será reativado o furo existente dentro da área da Pedreira, 

o que poderá acarretar rebaixamentos freáticos na envolvente. 

 

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, é 
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expectável que os níveis de concentração de partículas em suspensão não sejam superiores 

ao limite legal estabelecido.  

Assim, dado o contexto onde se insere a pedreira “Monte D’El Rei MJ”, bem como a dimensão 

dos valores medidos, não são de considerar impactes cumulativos neste descritor. 

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. 

 

RUÍDO 

Dado o contexto onde se insere a pedreira (núcleo extrativo da UOPG Vigária), bem como a 

dimensão dos valores medidos, não são de esperar 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 o projeto em apreço. Prevê-se um ligeiro acréscimo 

de veículos pesados afetos à exploração (assim que ela retomar a atividade) e 

consequentemente um agravamento dos impactes associados ao congestionamento 

rodoviário pelo percurso dos camiões.  

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 Vila Viçosa, aumentando o 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 a reabertura da pedreira em estudo, 

incide num foco de oportunidades de fixação da população, principalmente junto dos 

habitantes mais jovens, que veem nesta pedreira uma fonte de postos de trabalho. São ainda 
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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, bem como ainda a existência de núcleos extrativos bastante ativos (como o núcleo 

da Vigária, onde a pedreira se insere), 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 muitas explorações 

de mármore, a paisagem atual da zona em causa apresenta elementos e características 

essencialmente industriais. Não obstante, o facto de se tratar de um processo de ampliação 

de uma pedreira existente, cuja área já se encontra totalmente intervencionada, pretendendo-

se apenas a exploração em profundidade, não irá afetar de forma cumulativa a perturbação 

da paisagem à superfície, face ao estado atual. 

Refira-se ainda que, pelo facto de as pedreiras não estarem isoladas ou integradas num sitio 

com aptidão para outros usos, de certo modo a atividade exercida pelo conjunto das pedreiras 

não provoca um acréscimo na magnitude dos impactes negativos observados.  
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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 for igual ou superior a 18 valores (≥18); 

▪ Significativos se a pontuação for superior a 9 e inferior a 18 valores (10-17); 

▪ Não significativos se a pontuação for inferior ou igual a 9 valores (≤9). 

 

Consideram-se nulos quando, para esse descritor, não foram detetados ou previstos 

impactes ambientais (negativos nem positivos). 

A significância de cada descritor será obtida 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 

Negativos Não Significativos Positivos Não Significativos 

Negativos Significativos Positivos Significativos 

Negativos Muito Significativo Positivos 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 Construção Fase de Exploração Fase de Desativação 

Clima Nulo Nulo Nulo 

Geomorfologia e 
Geologia 

-10 +15 

Solos e Uso do Solo -9 +16 

Recursos hídricos 
superficiais 

-8 -8 +16 

Recursos hídricos 
subterrâneos 

-10 
-9 

+16 

Sistemas biológicos e 
ecológicos 

-10 -7 

+16 +19 

Paisagem -10 +18 

Resíduos -10 +14 

Ruído -10 -11 Nulo 

Qualidade do Ar -8 -12 -11 

Socioeconomia 
+15 

+14 
-10 

Arqueologia e 
património cultural 

Nulo Nulo 

Ordenamento do 
Território 

Nulo Nulo 
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Tabela 6.15.2 – Matriz síntese de impactes, por significância. 

Descritor Fase de Construção Fase de Exploração Fase de Desativação 

Clima Nulo Nulo Nulo 

Geomorfologia e 
Geologia 

Negativo significativo Positivo significativo 

Solos e Uso do Solo Negativo não significativo Positivo significativo 

Recursos hídricos 
superficiais 

Negativo não 
significativo 

Negativo não 
significativo 

Positivo significativo 

Recursos hídricos 
subterrâneos 

Negativo significativo 

Negativo não 
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 Negativo significativo Nulo 

Qualidade do Ar 
Negativo não 
significativo 

Negativo significativo Negativo significativo 

Socioeconomia 
Positivo significativo 

Positivo significativo 
Negativo significativo 

Arqueologia e 
património cultural 

Nulo Nulo 

Ordenamento do 
Território 

Nulo Nulo 

 

Verifica-se assim que a maioria dos descritores analisados neste EIA são classificados como 

negativos significativos. Há ainda impactes classificados como não significativos nos Solos e 

Uso do Solo, Recursos Hídricos, Sistemas biológicos e ecológicos e na Qualidade do 

ar. 

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, 

apresentando os planos relevantes para o acompanhamento e monitorização na Pedreira 

“Monte D’El Rei MJ”. 

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 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 será 

efetuada de 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 “Monte D’El Rei MJ”, onde será averiguada a eficácia da implementação das medidas 

de mitigação propostas na AIA, assim como a monitorização de certas variáveis ambientais 

de modo a 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 revisto e reformulado, caso se verifique pelo menos uma das seguintes situações: 

• Alterações que incidam no processo produtivo, ao longo da vida útil da pedreira; 

• 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. 
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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, e considerando que a empresa proponente pertence a um grupo empresarial 

de grande estrutura e dimensão, virado para as novas tecnologias disponíveis, para a 

qualidade do produto e para a execução de boas práticas ambientais e de grande importância 

para a divulgação do setor, todo e qualquer investimento ao nível de máquinas, equipamentos 

ou processos produtivos já contemplam as melhores práticas existentes no mercado. 

Como tal, em concreto este projeto considera 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. 

 

7.3. Proposta de programas de monitorização 

No presente plano de monitorização foram integrados os descritores ambientais considerados 

críticos, nomeadamente: 

• Águas subterrâneas 

• Águas para consumo humano 

• Ruído 

• Qualidade do Ar 

• Resíduos 

 

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

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

ao longo das várias fases do projeto (Fase de Exploração e Fase de Desativação e 

Recuperação).  
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7.3.1. Plano de Monitorização das Águas subterrâneas 

O plano de monitorização das águas subterrâneas visa o acompanhamento da evolução da 

qualidade da água e dos níveis piezométricos ao longo de toda a fase do projeto, a avaliação 

da eficácia da implementação das medidas de minimização e uma melhor intervenção nas 

situações das águas subterrâneas. 

 

Objetivos 

O principal objetivo é a identificação de situações contaminação e de desequilíbrio dos níveis 

piezométricos que permitam a atuação atempada. 

 

Parâmetros 

Os parâmetros a monitorizar são identificados no quadro abaixo. 

 

Tabela 7.3.1. Parâmetros a monitorizar. 

Parâmetro 

Nível piezométrico hidrodinâmico 

pH (in situ) 

Condutividade (in situ) 

Oxigénio dissolvido (in situ) 

Oxidabilidade 

Cloretos 

Nitratos 

Azoto amoniacal 

Azoto total 

Hidrocarbonetos totais 

Coliformes totais 

Coliformes fecais 

Estreptococos fecais 
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Local de monitorização 

O local de amostragem é o furo localizado dentro da área da pedreira. 

 

Frequência  

Quanto à periodicidade propõe-se o calendário de amostragem constante do quadro abaixo: 

 

Tabela 7.3.2. Periodicidade da amostragem. 

Parâmetro Frequência 

Nível piezométrico Semestral – águas baixas e águas altas 

pH (in situ) Anual 

Condutividade (in situ) Anual 

Oxigénio dissolvido (in situ) Anual 

Oxidabilidade Anual 

Cloretos Anual 

Nitratos Anual 

Azoto amoniacal Anual 

Azoto total Anual 

Hidrocarbonetos totais Anual 

Coliformes totais Anual 

Coliformes fecais Anual 

Estreptococos fecais Anual 

 

Técnicas de amostragem e controlo de qualidade 

Os métodos e técnicas de amostragem, o tratamento e análise das amostras e o 

processamento laboratorial devem ter em consideração a legislação em vigor, bem como as 

normas nacionais e internacionais existentes. 

A recolha de amostras deverá ser realizada por entidades acreditadas de acordo com a NP 

EN ISSO/IEC 17025:2005. 

Os procedimentos de amostragem deverão ser acreditados nos termos do Decreto-Lei n.º 

83/2011. 
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Metodologias de análise laboratorial e controlo de qualidade 

Os laboratórios responsáveis pela realização das análises físico-químicas devem ter os 

métodos de análise acreditados, de acordo com a NP EN ISSO/IEC 17025:2005, ou com 

outras normas internacionais equivalentes, nos termos do Decreto-Lei nº 83/2011. 

 

Análise e interpretação dos resultados obtidos 

A avaliação da qualidade da água subterrânea deverá ter em consideração: 

• O Decreto-Lei nº. 306/2007, de 27 de agosto, que estabelece o regime da qualidade 

da água destinada ao consumo humano; 

• O Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, que transpõe a Diretiva nº 2006/118/CE; 

• O Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, que estabelece as normas, critérios e 

objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a 

qualidade das águas em função dos seus principais usos. 

• Os limiares estabelecidos pela APA, em conformidade com o procedimento previsto 

na parte A do anexo II do Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, para os 

poluentes, grupos de poluentes e indicadores de poluição que tenham sido 

identificados como contribuindo para a caracterização da massa de água subterrânea 

considerada como em risco, tendo em conta pelo menos a lista contida na parte B do 

referido anexo II. 

 

Dos Relatórios de Monitorização deverão constar: 

• Identificação e georreferenciação do ponto de recolha; 

• Metodologia e condições de amostragem; 

• Ficha de campo; 

• Relatórios de ensaios; 

• Discussão dos resultados; 

• Anexo fotográfico de caracterização do local de amostragem. 
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O Relatório de Monitorização deverá conter os resultados, a descrição de qualquer ocorrência 

ou observação relevante na avaliação dos resultados e a avaliação dos resultados à luz da 

legislação.  

O Relatório Anual deverá conter toda a informação sobre as campanhas de amostragem do 

ano hidrológico a que diz respeito, incluindo os resultados e respetiva análise tendo em 

consideração a legislação aplicável, acima identificada. Deverá ainda avaliar a evolução dos 

parâmetros monitorizados tendo em consideração o histórico.  

A estrutura dos relatórios deverá ser a definida no Anexo V da Portaria nº 330/2001 de 2 de 

abril. 

 

Periodicidades dos relatórios de monitorização e revisão do programa de 

monitorização 

Após a realização de cada campanha de amostragem deve ser elaborado um Relatório de 

Monitorização. 

O Relatório Anual será produzido anualmente e corresponderá ao ano hidrológico. 

Como critério para a revisão do programa de monitorização propõe-se a obtenção de 

resultados anormalmente elevados ou anormalmente baixos. 
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7.3.2. Plano de Monitorização das Águas para Consumo Humano 

Objetivo: 

• Acompanhar a evolução da qualidade da água.  

• Garantir, contínua e eficazmente, as características de potabilidade estabelecidas no 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro. 

 

Local: 

Furo água da Pedreira “Monte D’El Rei MJ”.  

 

Periodicidade, parâmetros e metodologia: 

Deverão ser analisados parâmetros microbiológicos, numa periodicidade anual (em abril), e 

de acordo com o anexo I do referido diploma legal, nomeadamente: 

• Enterococos,  

• e-coli,  

• Colónias a 22ºC e a 37ºC. 

• Desinfetante residual. 

 

Avaliação: 

Demonstrada em Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA), a elaborar de acordo 

com a origem da água, as principais fontes de poluição e os compostos envolvidos.  

De acordo com os resultados que venham a ser obtidos, face ao eventual incumprimento das 

normas de qualidade da água para consumo humano, deverá ser averiguada a causa e 

corrigida a situação, através de implementação de medidas adequadas e sujeitas a aprovação 

prévia pela ARS Alentejo. 

Caso os valores superem as normas de qualidade da água para consumo humano, sugere-

se: 

a) Desinfeção da água, garantindo as características de potabilidade estabelecidas no 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.  
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b) Na existência de depósito de água para consumo humano, deverá ser garantido que 

em qualquer ponto exista um desinfetante residual de cloro entre 0,2 e 0,6 mg/l ou de 

dióxido de cloro entre 0,1 e 0,4 mg/l, que é a barreira sanitária a contaminações de 

origem microbiológica; 

c) Procedimentos de limpeza e higienização dos reservatórios de água, como medida 

preventiva, de acordo a Recomendação ERSAR n.º 01/2018; 

 

 

Data de entrega do relatório 

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. 
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7.3.3. Plano de Monitorização do Ruído 

Objetivo 

Controlar os valores de ruído de modo que se enquadrem nos parâmetros legais em vigor. 

O presente plano de monitorização deve ser implementado sempre que se verifique a 

ocorrência das seguintes circunstâncias: 

• alteração da classificação acústica da área envolvente da pedreira; 

• alterações no processo de extração ou na própria unidade industrial, com 

repercussões significativas no ambiente acústico da envolvente. 

 

Parâmetros a avaliar 

Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, para os períodos de referência diurno, 

entardecer e noturno definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.  

Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente determinado 

durante a ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação e o nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A LAeq do ruído residual, para o período de referência diurno definido 

no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.  

 

Local de medição 

Deverão ser realizadas medições junto do conjunto de recetores sensíveis mais próximos.  

O local de amostragem deverá localizar-se, se possível, junto às habitações mais expostas 

na localidade de Bencatel (local onde foram efetuadas as medições na caracterização de 

referência).  

 

Periodicidade 

A periodicidade será definida em função dos resultados da primeira campanha, a realizar 

consoante critérios acima apresentados. 

 

Método de amostragem e análise dos resultados 

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 
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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 

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. 
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7.3.4. Plano de Monitorização da Qualidade do Ar 

Objetivo 

Controlar os valores de concentração de partículas em suspensão (PM10) na atmosfera, de 

modo 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 

Deverá ser realizada uma campanha de 7 dias (incluindo fim de semana) no primeiro ano 

após licenciamento.  

A monitorização deverá ser efetuada, preferencialmente, em período seco e sob condições 

normais de laboração.  

A frequência das campanhas ficará condicionada aos resultados obtidos na 1.ª monitorização.  

 

Método de amostragem e análise de resultados 

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. 

 

 

 

http://www.dre.pt/pdf1s/2010/09/18600/0417704205.pdf
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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. 
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7.3.5. 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 

Na elaboração deste EIA não se registaram lacunas técnicas ou de conhecimento suscetíveis 

de comprometer a avaliação do projeto, bem como dos seus impactes, ou até da proposta 

das respetivas medidas mitigadoras.  

Salienta-se, no entanto, a ausência de fatores de emissão, disponíveis na literatura, que 

permitam estimar a emissão de partículas pela erosão provocada pelo vento na superfície da 

área em exploração. 

No que diz respeito a alguns parâmetros biofísicos, a inexistência da informação referida, 

aplicada a área em estudo, pode levar por vezes a alguma generalização da análise, 

incontornável nesta tipologia de estudo. 

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 a ser licenciada, 

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. 
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9. Conclusão 

A empresa proponente Ezequiel Francisco Alves, Lda. centra a sua atividade principal na 

extração e comercialização de mármore.  

Tendo presente a necessidade de continuar a assegurar o fornecimento de matéria-prima aos 

seus clientes, numa altura em que a crescente procura do mármore permite avançar com 

novos investimentos, o proponente pretende regularizar o licenciamento da pedreira “Monte 

D’El Rei MJ”, 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. 

Este projeto surge, assim, como uma consequência natural da estratégia de crescimento da 

empresa, assumindo-se como um dos pilares da sua sustentabilidade.  

A elaboração do Plano de Pedreira e do 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 “Monte D’El Rei MJ”. Com estes elementos, o 

proponente poderá efetuar uma adequada Gestão Ambiental do projeto ao longo da vida útil, 

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 estarão, de um modo geral, confinados à área de intervenção do Projeto 

e sua envolvente próxima. Com a implementação do PP, e cumprindo as medidas de 

minimização preconizadas no EIA, os impactes ambientais remanescentes (impactes 

residuais) verão, em muitos dos fatores ambientais analisados, o seu significado e magnitude 

reduzidos.  

Os impactes previstos, que terão maior significado sobre os recursos naturais, dizem respeito 

sobretudo à fase de exploração e correspondem às próprias ações de extração, uma vez que 

estas operações implicam a emissão de poeiras e ruído, o que irá afetar as comunidades 

florísticas e faunísticas existentes na envolvente.  

De acordo com a avaliação da equipa técnica, não é previsível que o retomar da atividade da 

pedreira “Monte D’El Rei MJ” venha a induzir impactes ambientais negativos tão significativos 
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que possam inviabilizar o seu licenciamento. Os principais impactes negativos identificados 

terão, predominantemente, incidência local e carácter temporário, e far-se-ão sentir 

maioritariamente 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 dez postos de trabalho na pedreira. Ainda que 

o volume de viagens para transporte de matérias-primas a partir da pedreira “Monte D’El Rei 

MJ” seja relativamente reduzido (5 camiões por semana) 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). 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, tão importante para a retoma económica.  

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 impactes negativos gerados ainda durante a fase 

de exploração e reconvertendo-os, globalmente e a prazo, num impacte positivo significativo 

e permanente. 

Ao longo da fase de exploração, bem como no final da vida útil da pedreira, a empresa 

proponente pretende valorizar o espaço, enveredando para a vertente do turismo patrimonial 

industrial, com uma componente pedagógica e virada para a divulgação do setor da Pedra 

Natural, não só em Portugal, mas também além fronteiras. Esta solução surge na experiência 

do proponente que decidiu avançar para o turismo, sendo inclusive responsável pela criação 

e desenvolvimento de um dos mais reconhecidos hotéis da região, localizado em Vila Viçosa.  

Antevendo a valorização após o término da exploração, o proponente tem vindo a investir 

nesta ideia e desenvolvendo estruturas na área da pedreira, que embora atualmente sejam 

utilizadas para a atividade extrativa, poderão ter também funções práticas no futuro pós 

exploração e após adaptação, apostando grandemente no turismo.  
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