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Resumo 

 

 As pedreiras são fenómenos singulares ilustrativos das relações entre o homem e os valores do 

território. 

 São paisagens exclusivas, identitárias da cultura das regiões em que se inserem, tal como dos 

recursos endógenos do meio, e neste sentido afirmam-se como fenómenos singulares pelo que devem 

ser defendidas e preservadas. 

 Estas paisagens pela sua própria natureza e dimensões, na ausência de tratamento ambiental e 

paisagístico, podem repercutir-se pejorativamente. A não sustentabilidade das actividades extractivas 

impõem um limite ao seu desenvolvimento. Pelo que, após as explorações, a recuperação da área 

afectada é um imperativo legislativo. Assegurando o equilíbrio ecológico e a qualidade paisagística do 

local. 

 As mesmas características e especificidades das pedreiras que incitam ao prejuízo atribuem, por 

outro lado, um carácter excepcional a estas paisagens. 

 As áreas extractivas após o término da sua função genérica podem representar a oportunidade 

de serem reconvertidas em novos valores. A reabilitação de uma pedreira pode perpetuar o propósito 

útil do espaço, valorizando as especificidade da paisagem e a sua competitividade. A sua reconversão 

em novos atractivos pode beneficiando a região e da população  e, simultaneamente, assegurar o 

equilíbrio e qualidade do meio e da paisagem.  
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Summary 

  

 Quarries are natural phenomena illustrative of the relations between man and the values of the 

territory. 

 They are unique landscapes, identity of the culture of the regions in which they operate, such 

as  endogenous resources of the environment. In this sense, they assert themselves as the natural 

phenomena which must be defended and preserved. 

 These landscapes, by their own nature and dimensions, in the absence of environmental and 

landscaping treatment, might  replicate pejoratively. The untenability of mining activities impose a 

limit to their development. Wherefore, after the explorations, the recovery of the affected area, is a 

legislative imperative, ensuring the ecological balance and the landscape quality of the site. 

 The same   characteristics and specificities of the quarries which  incite to prejudice, attribute 

 on the other hand, an exceptional character of these landscapes. 

 The quarries, after the end of their generic function, may represent an opportunity to be 

converted into new values. The rehabilitation of a quarry may perpetuate the useful purpose of the 

space, valuing the specificities of the landscape and its competitiveness. Its  conversion into new 

attractions can benefit the region and the population, and, simultaneously ensure the balance and 

quality of the environment and of the landscape. 
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Nota Introdutória 

 

 A extracção dos recursos minerais do território é uma actividade que desde a antiguidade se 

verifica estritamente relacionada com o desenvolvimento do homem e das regiões.  

 A exploração de recursos dos territórios são pela sua própria natureza actividades que se 

repercute em diversos impactos no meio e nas populações. Surtindo, em alguns casos, como factores 

de eversão do meio ambiente ou da paisagem. Pelo que os impactos das indústrias extractivas são  

actualmente questões que se vem a revelar de crescente importância. 

 Um dos aspectos mais conflituosos decorrente das explorações mineiras é o seu impacto 

visual. Pelas interferência exercidas nos solos e nos ecossistemas autóctones bem como, em alguns 

casos, pelo abandono de resíduos e escombreiras no espaço, as explorações incidem brutalmente nos 

territórios e nas paisagens surgindo, por vezes, como fenómenos verdadeiramente desagradáveis à 

vista. 

 Contudo este impacto visual das indústrias extractivas não é absoluto. Existem casos em que 

as pedreiras se integram na paisagem envolvente passando quase despercebidas. As características do 

território e os métodos de desmonte são neste prisma aspectos determinantes. O seu produto 

consequência o desenvolvimento de paisagens extractivas diferenciadas com diferentes de impactos 

visuais. 

 O impacto visual as pedreiras representam também o resultado das relações estabelecidas 

entre o homem e o meio que habita. Com características singulares, as paisagens extractivas são 

fenómenos exclusivos cuja existência, ou não, se encontra estritamente dependente das características 

do território. Deste modo, as pedreiras revelam-se espaços ímpares com forte carácter identitário e 

competitivo.  

 As explorações de recursos minerais sendo actividades não sustentáveis prevêem um 

momento de término da actividade e de abandono do área extractiva. Este momento embora represente 

o término da utilidade do espaço, para a função a que se dispunha até ao momento, pode também 

significar a oportunidade de o reconverter em novos valores. O contributo de uma pedreira pode ir 

além do seu período de exploração. As pedreiras são promotoras da “imagem de marca” das regiões, e 

após o término das extractividades estas áreas verificam-se disponíveis para o desenvolvimento de 

novos usos e novos valores.  
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 Assim, a recuperação ambiental e paisagística de uma pedreira pode significar a oportunidade 

de atribuir de novas funções ao espaço,  acrescentando-lhe valor e dando continuidade ao seu 

propósito útil. Usufruindo das suas características singulares e competitivas da sua estrutura, em 

beneficio da população e da região. Provendo simultaneamente a sua divulgação e a dos seus recursos 

endógenos. 

 Neste sentido, o estudo desenvolvido procede à reflexão dos impactos e repercussões das 

explorações mineiras. Através da ponderação dos seus respectivos riscos e potencialidades. No intuito 

de entendimento das consequências das explorações e o desenvolvimento soluções exemplares 

tomadas no intuito de as minimizar, prevendo uma melhor integração das pedreiras no meio social e 

urbano. O trabalho, procede à observação de casos em que a atribuição de soluções alternativas à 

recuperação e reintegração de pedreiras, se  traduzem em situações de sucesso. Os espaços 

recuperados adaptados a novos usos e actualmente encontram-se serviço das populações e das regiões, 

traduzindo-se  em atractivos. 
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 1. A actividade extractiva 

 

“(...) Os recursos minerais estiveram tão intimamente relacionados com a evolução 

do Homem que os grandes períodos dos primórdios da História devem as suas 

designações a este tipo de recursos: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Idade do 

Cobre, Idade do Bronze, Idade do Ferro. As grandes inovações tecnológicas da 

Historia e da Humanidade foram e continuam a ser baseadas na utilização dos 

recursos minerais.” 1 

 

 A utilização e exploração dos recursos minerais dos territórios pelo homem, é uma actividade quase tão 

antiga como a sua própria existência. Iniciada no tempo dos Egípcios e dos Gregos e, posteriormente, 

continuadas pelas civilizações Romanas, as industrias mineiras revelaram-se indispensáveis à 

manutenção do nível de vida e à evolução das sociedades .  

O território Português é particularmente rico em recursos naturais pelo que revela uma 

experiência secular na exploração de minerais. Sendo o contexto geomineiro nacional o sub-sector 

mais representativo, das indústrias mineiras, o sector dos minerais não-metálicos (rochas ornamentais 

e rochas industriais), com grande importância económica pelo seu elevado valor de exportação. 2 

 As explorações dos recursos minerais do território são actividades com um forte contributo e 

influência no panorama sócio-económico dos locais, em que se inserem. Normalmente, localizadas, 

em regiões rurais as pedreiras e outras indústrias que se lhe anexam, fornecedoras das explorações por 

elas fornecidas, verificam-se como as principais entidades empregadoras do local. Ficando o 

contributo directo de uma pedreira, ainda que incontestável, passível de ser considerado relativamente 

limitado quando considerado o número de indústrias anexas que, em alguns casos, empregam toda a 

população e adquirem uma importância vital na economia das regiões. 3 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
1 P. 2, Os Recursos Minerais na Nossa Vida, (2007), INETI –Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação 
OLIVEIRA, Daniel, Ramalho, Elsa, Santana, Helena, Falé Patrícia e Henriques, Paulo; 

2 P. 3, Temática das Pedreiras (2004), MAOTDR - Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional (Inspecção Geral do Ambiente e do desenvolvimento do Território).  

3 P. 2, Cap. 3, As Boas Práticas Ambientais na Indústria Extractiva: Um guia de Referência (2000), LNEG – Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia 
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 As indústrias mineiras, além de reconhecidas pelo seu valor e influencia na economia das 

regiões são fenómenos igualmente expressivos no território. Pela sua natureza e dimensão, as 

explorações, implicam fortes alterações nos solos e nos ecossistemas autóctones traduzindo-se em 

consequentes alterações nos solos e na paisagens. Pelo que, as questões relativas ao impacto ambiental 

e visual, das explorações, se têm revelado de crescente importância e preocupação. Fundamentadas 

pelo reconhecimento de numerosos casos em que os territórios afectados, durante ou após as 

explorações, desprovidos de cuidados ambientais e paisagísticos surtem pejorativamente no meio. No 

intuito de prevenir estas situações de prejuízo verificou-se uma progressiva imposições regulamentar 

aplicada ao funcionamento de uma pedreira, ou no momento de abandono do espaço. Verificando 

crescentes exigências no âmbito ambiental e paisagístico, assegurando a sustentabilidade e o equilíbrio 

dos ecossistemas e dos espaço afectado. 

Embora indiscutíveis as alterações provocadas por uma exploração não se devem supor em 

termos absolutos. As pedreiras são fenómenos singulares cuja existência, ou não, se encontra 

estritamente dependente das características do território. As paisagens extractivas são, em si mesmas, 

fenómenos representativos da acção do homem e consequente reacção da natureza, num contexto 

territorial especifico. Figurativos da relação afectiva e económica estabelecida pelos homens com 

meio que habitam. Revelam um forte carácter identitário da história e cultura das regiões, tal como, 

dos recursos naturais do territórios.  

Deste modo as explorações mineiras adquirem grande destaque nas regiões em que se 

integram. Com grande expressividade no sistema sócio-económico e igualmente expressivas no 

território. Pela sua natureza as explorações incitam a fortes alterações nos territórios, nos 

ecossistemas, e nas paisagem, o que na ausência de tratamento e controlo ambiental se podem traduzir 

em situações de prejuízo para o local. Contudo pela sua exclusividade e forte carácter identitário, bem 

como, pelas suas características singulares as pedreiras são paisagens de elevado valor, passíveis de 

reverem como fenómenos identitários de uma região,  contributivos para a competitividade do local.  
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 1.1 | A Paisagem extractiva; Acção do homem e consequente reacção da natureza. 

 

1.1.1 - O impacto da actividade extractiva | Acção do homem 

 

“Pedreira – o conjunto formado por qualquer massa mineral em exploração, 

pelas instalações necessárias à sua lavra e pelos depósitos das substâncias 

extraídas, desperdícios e terras removidas e, bem assim, pelos seus anexos.” 4 

 

No contexto nacional, a exploração dos recursos geológicos, dos territórios, é uma actividade 

muito generalizada. Envolvendo um número muito significativo de indústrias directamente 

relacionadas com a actividade extractiva tanto como de industrias directamente associadas, dedicadas 

ao tratamento, transformação ou à comercialização dos materiais extraídos. Neste contexto segundo a 

IGAOT 5, pelo seu valor, os recursos minerais têm ao longo dos anos vindo a ser encarados, pelo 

sector, como bens a que se tem direito e não como bens que se devam preservar. O que se tem 

evidenciado pelo pouco cumprimento da legislação ambiental, aplicada ao sector extractivo. 6 

 Uma das principais contrariedades em iniciar ou ampliar uma exploração mineira são os seus 

impactos nas populações locais e na natureza. Pelas suas implicações as explorações são passíveis de 

se repercutir em impactes ambientais relevantes. Por este motivo, estas industria localizam-se 

tendencialmente em zonas despovoadas. Ainda que, por vezes seja possível verificar-se a sua 

coincidência, ou proximidade, com zonas moderada ou densamente povoadas. Justificando-se, nestes 

casos, o avanço das extracções, por exemplo, pela qualidade excepcional do mineral existente ou pela 

necessidade de fornecer matérias-primas a indústrias locais (de construção, vidreiras, indústrias de 

tintas, etc.). Ainda que indiscutíveis estes impactos são, no entanto considerados maioritariamente 

circunscritos aos locais de exploração, sem registar efeitos muito significativos para lá das zonas 

vizinhas. 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

4 Artigo 2.º, Decreto-Lei n.º 89/90 , de 16 de Março, Diário da Républica - I Serie – nº. 63, 16 de Março de 1990 

5 IGAOT – Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

6 P. 5, Temática das Pedreira com Declaração de Impacte Ambiental (2008), MAOTDR - Ministério do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (Inspecção Geral do Ambiente e do desenvolvimento do 
Território), SAMEIRO, Tiago, Augusto, Susana. 
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  Para um melhor entendimento dos impactos provenientes das indústrias extractivas, em 

seguida, será elaborada uma breve revisão dos impactos mais significativos tal como de medidas, 

exemplares, verificadas no sentido de os minimizar. 

 

Ruído 

Os ruídos produzidos pelos funcionamento de uma pedreira e pelo 

tratamento dos minerais são na sua maioria considerados intermitentes ou 

esporádicos. Sendo, por vezes, também possível verificar-se a existência de 

alguns ruídos permanentes derivados, por exemplo, do funcionamento de 

uma escavadora, ou de um extractor de poeiras.  

No sentido de diminuir o impacto destes ruídos têm-se verificado a tomada 

de medidas, como por exemplo: a utilização de barreiras anti-sonoras e de 

motores de baixo ruído, a cobertura das instalações abertas, etc. 

vibração 

As vibrações provocadas pelas explorações são habitualmente resultantes 

dos rebentamentos necessários à fragmentação da rocha. Estas operações 

essenciais aos processos de extracção provocam vibrações passíveis de 

suscitar algumas preocupações, para os habitantes locais, mais na 

perspectiva psicológica que física.  

O impacto das vibrações têm vindo a ser minimizado através do 

desenvolvimento das técnicas de rebentamento. 

Emissão de 

poeiras 

A emissão de partículas, e o seu inevitável lançamento na atmosfera, é uma 

consequência verificada em todas as pedreiras. Estas poeiras são formadas 

durante qualquer operação em que o mineral seja movimentado: 

rebentamentos, transporte, fragmentação, etc.  

No sentido de minimizar este impacto têm-se verificado a tomada de 

medidas, como: a constante rega dos materiais, nos processos de calibração 

e serragem, tal como, na lavagem dos fragmentos etc. 
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Água 

Para que o impacto nas águas seja conclusivo é necessária a sua distinção 

por: águas subterrâneas, águas superficiais e águas de tratamento. 

As águas subterrâneas são principalmente águas intersticiais, existentes em 

certas rochas porosas. Os exploradores tentam, na medida do possível, 

protegê-las mantendo o nível das explorações acima dos aquíferos ou, no 

caso de não ser possível, bombeando-a e posteriormente, ao seu uso, 

devolvendo-a ao aquífero, o quanto possível. Sob rigorosos controles de 

qualidade. 

As águas de superfície são fundamentais na extracção e tratamento da 

mineração são recolhidas de captações (públicas ou privadas) após o seu uso 

voltam ás suas origens. Por este motivo, têm-se adoptado medidas de 

prevenção relativas à sua contaminação. Tais como: ao uso de óleos 

biodegradáveis, criação de zonas anti-fuga para armazenar desperdícios, 

tratamento das águas residuais etc. 

As águas utilizadas no tratamento dos minerais,  é um bem de elevado 

consumo nas indústrias mineiras. Pela sua imprescindibilidade em diversos 

processos, como o corte ou demolição do banco, o transporte do material 

extraído em forma de lama, na lavagem dos minerais, etc. No intuito de 

diminuir o seu consumo verifica-se a adopção circuitos fechados que 

possibilitam a reutilização da água. 

Gestão de Solos e 

Coberturas  

Os materiais excedentes de uma pedreira são, essencialmente, os estratos 

superficiais e os da cobertura, removidos de modo a aceder ao mineral e os 

resíduos resultantes dos processos de lavagem e serragem, ou que surgem 

intrínsecos no  mineral. 

 Os resíduos extractivos , enquanto aguardam a sua reutilização (na 

recuperação de pedreiras, aterros, ou na composição de outros inertes) são 

em alguns casos utilizados, nas próprias pedreiras, na construção de 

barreiras anti-poeira, anti-ruído, etc. Contudo, quando estes não verifiquem 

qualquer utilização são, por vezes, amontoados a céu aberto causando 

impactos ambientais de variada ordem. 



	  16	  

Ecossistemas 

As explorações mineiras incitam a alterações profundas nos solos, e 

consequentemente, iguais repercussões no relevo, vegetação e ecossistemas, 

do local. Embora o impacto ambiental destas indústrias potencie ser 

negativo pode, contudo, verificar-se apenas como a substituição dos 

habitats, existentes, ou pela sua destruição temporária. Por vezes, as 

alterações provocadas no território podem impulsionar a criação novos 

habitats, compensando o desaparecimento dos ecossistema autóctones.  

O impacte visual 

O impacto visual é um dos impactos, provenientes de uma exploração, mais 

preocupantes. Devido à não sustentabilidade, destas actividades, as 

alterações provocadas no território e na paisagem podem ser irreversíveis. A 

actividade extractiva, incide brutalmente no território, provocando fortes 

alterações na vegetação e nos ecossistemas, surtindo na paisagem, em alguns 

casos, negativamente.  Aos impactos impulsionados, pelas suas 

especificidades e intenções acresce, ainda, o impacto negativo causado pela 

acumulação de resíduos e excedentes. Por este motivo o tratamento 

ambiental e paisagístico é um ponto de especial importância nas indústrias 

extractivas, que se tem reflectido na exigente imposição regulamentar. 

Resíduos  

A exploração de minas e pedreiras,  bem como, o tratamento e a 

transformação da matérias extraídas, origina  volumes apreciáveis de 

resíduos. Estes solicitam a sua deposição final em condições adequadas de 

estabilidade, segurança e integração no meio. Inibindo possíveis acidentes 

ou graves impactes ambientais.  

  

fig. I - Impactes ambientais resultantes da actividades extractiva 7 

Fonte: Figura de Autor 
________________________________________________________________________________________________________________ 

7 Adaptado de: Temática das Pedreira com Declaração de Impacte Ambiental (2008), MAOTDR - Ministério do Ambiente, 

do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional - Inspecção Geral do Ambiente e do desenvolvimento do 

Território; SAMEIRO, Tiago, Augusto, Susana; e de: Cap. 3, As Boas Práticas Ambientais na Indústria Extractiva: Um guia 

de Referência (2000), LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia. 
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 Os impactos das indústrias extractivas têm, ao longo dos tempos, vindo a traduzir-se numa temática 

em constante evolução legislativa, e com crescentes imposições regulamentares principalmente 

aplicadas a questões ambientais. Efectivamente os impactos ambientais, na ausência de um bom 

planeamento e fiscalização podem traduzir-se negativamente nos meio e na paisagem. Pelo que, 

actualmente a existência de uma exploração mineira não depende apenas da existência dos recurso e 

da rentabilidade da exploração, esta devem verificar-se também aceitáveis na perspectiva ambiental 

tanto como para a sociedade em geral. 

       
fig. 2 – Explorações de mármore, na região Alentejana, reconhecida por “Triângulo dos Mármores”  

(Aproximação à fig. 3) 
 

1.2 | Expressão Ambiental e Paisagística | reacção da Natureza 

 

“O impacte visual é, dos aspectos negativos, porventura o mais importante da 

extracção mineral  a céu aberto, e encontra-se relacionado com a tipologia dos 

terrenos e o tipo de paisagem e vegetação. Em certos casos, o seu aspecto pode ser 

deveras desagradável.” 8 

 

 Uma exploração mineira, principalmente quando realizada a céu aberto, incide brutalmente no 

território. Procede a fortes alterações nos solos e na biodiversidade, local, o que  repercutindo-se na 

sustentabilidade e na qualidade do meio e na paisagem.  

________________________________________________________________________________________________________________ 

8 P. 5, Temática das Pedreiras (2004), MAOTDR - Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional - Inspecção Geral do Ambiente e do desenvolvimento do Território 
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fig. 3 – Explorações de mármore, na região Alentejana, reconhecida por “Triângulo dos Mármores” 

Fonte: Google Earth: Pardais, Estremoz 

 

fig. 4 – Serra D’Aire e dos Candeeiros,  

Fonte:	  www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2313717	  (Consult.	  11/2011)	  
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  Uma exploração mineira devido à não reposição e, ou, regeneração das matérias extraídas, é 

uma actividade não sustentável. As substâncias extraídas, durante as explorações, são limitadas 

impondo um período de vida útil às pedreiras. Ficando a sua longevidade tal como a profundidade e a 

intensidade das explorações subordinadas à procura e a comercialização dos minerais, pelos mercados. 

 Pelo reconhecimento da existência de um período de exploração limitado, tal como, pelas 

características, dimensões e repercussões, as indústrias extractivas são ainda na fase de licenciamento 

sujeitas a prever a condições de construção, exploração, e encerramento dos aterros. Assegurando um 

melhor aproveitamento dos recursos e reduzindo os seus efeitos negativos sob as populações e o meio 

ambiente. Neste sentido, foi também incumbido aos exploradores o dever de prever a recuperação 

ambiental e paisagística dos espaços afectados. 9 

O aumento do número de explorações, nos últimos anos, em alguns casos na ausência de 

controlo e fiscalização  reflectiu-se em fortes alterações ambientais. Com repercussões, em parte, 

ainda desconhecidas no que respeita aos ecossistemas mas bem evidentes no seu impacte visual. Uma 

exploração provoca alterações profundas  no território, procede à destruição total da vegetação e do 

solo, alterando consequentemente o relevo e a paisagem do local. Outro factor determinante na 

expressividade das indústrias extractivas é também o impacto causado pelas grandes acumulações dos 

resíduos extractivos, com grande prejuízo ambiental e paisagístico. 10   

A implantação de uma pedreira compreendida, normalmente, entre os 10 e os 150 hectares, 

torna estes fenómenos inconfundivelmente visíveis na paisagem. Que em alguns casos se verificam 

verdadeiramente desagradáveis à vista. Ainda assim a consideração do seu impacto visual não deve ser 

generalizada, visto que, existem casos em que as pedreiras que passam despercebidas na paisagem. 

Quer por uma perfeita integração da pedreira no meio envolvente quer pelo tratamento ambiental da 

área afectada, assegurando a qualidade ambiental e paisagística do local.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
9 PP. 5, Temática das Pedreiras (2004), MAOTDR - Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional - Inspecção Geral do Ambiente e do desenvolvimento do Território 

10 P. 1, Projectos de Reabilitação em Pedreiras Calcárias, CORREIA, Otília.  



	  20	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fig. 5 – Pedreira de Santo António, Estremoz 

Fonte: Figura de Autor 
 

   
  

fig. 6 – Gullet Quarry, Malvern Hills  

Fonte: http://www.geograph.org.uk/photo/3240&usg (Consult. 07/2011) 
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 2. Características das explorações. 

 

“ De uma forma geral, o impacte11 está directamente ligado à topologia da área 

bem como ao tipo de paisagem e vegetação, por exemplo: uma pedreira num terreno 

acidentado é mais visível do que uma outra num terreno plano mas arborizado.” 12 

 

O impacto visual de uma pedreira encontra-se estritamente relacionado com as características 

do território e com os métodos utilizados nas explorações. Por exemplo uma exploração realizada 

numa planície desenvolve-se normalmente em profundidade, em fossa ou em poço, com cavidades 

pouco visíveis, revelando claras mais valias ambientais e paisagísticas. Contudo, o seu impacto 

ambiental pode ser penalizado pelas elevadas produções de resíduos, destas explorações, tanto como 

pela gestão e acumulação dos mesmos. Por sua vez, as pedreiras inseridas em terrenos montanhosos 

podem adquirir diferentes implantações e do mesmo modo repercutir-se em diferentes impactos 

visuais. As explorações em montanha podem assumir três localizações distintas, no sopé, a meio da 

encosta ou no topo da montanha, verificando em cada caso diferentes características relativas aos seus 

acessos, produções, acumulações de escombros, e por conseguinte em diferentes impactos visuais.  

Em suma, as diferentes condições fisicas ou técnicas traduzem-se em paisagens extractivas 

com diferentes características. Os principais parâmetros na caracterização de uma pedreira são: 

Forma A céu aberto ou em subterrâneo, a forma de uma exploração é determinada pela 
morfologia do jazigo mineral e pela acessibilidade, ao mesmo. 

Localização 
Geográfica 

Em Planície ou em montanha. Esta dependente da natureza geomorfológica da 
sua implantação, que pode ocorrer numa região mais ou menos plana (planície) 
ou, numa zona, de relevo mais ou menos acentuado ( montanha). 

Método de 
desmonte 

Em um ou vários pisos. O método de desmonte refere-se à sequência de 
operações necessárias à produção de blocos, e é estabelecido em função das 
características do jazigo e das necessidades de produção. Ao mesmo tempo é 
também influenciado pela maquinaria utilizada e pela logística do espaço. 

 
fig. 7 Caracterização de Pedreiras 13    

Fonte: Figura de Autor 
____________________________________________________________________________________________________ 
11 Cita relativamente ao impacto ambiental das indústrias extractivas. 

12 PP. 5, Temática das Pedreiras (2004), MAOTDR - Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional - Inspecção Geral do Ambiente e do desenvolvimento do Território 

13 Adaptado de: P. 18, Exploração Subterrânea de Mármores - Aspectos Geotécnicos (2000), P. GUERREIRO, Humberto  
Palma, Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior Técnico
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fig. 8 – Pedreira em planície  entre Borba e Vila Viçosa; 

Fonte: http-//portugalfotografiaaerea.blogspot.com/search/label/Pedreiras (Consult. 01/2012) 
 

 

fig. 9 – Cava di marmo bianco a Carrara (MS) Alpi Apuane. Italia 

Fonte: http://picasaweb.google.com/lh/photo/HgWxQ0jk8CiOxJzICv0ObQ (Consult. 01/2012) 
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2.1 | Características das Explorações de Mármore 

 

Os métodos utilizados no desmonte encontram-se estritamente relacionados com as 

características da massa mineral tanto como do território a explorar. Por exemplo, os métodos 

utilizados nas explorações de rochas ornamentais são diferentes dos métodos utilizados nas 

explorações de rochas industriais., tanto como, os métodos utilizados no desmonte dos minerais em 

subterrâneo são diferentes dos métodos utilizados nas explorações a céu aberto. Ficando a forma, por 

conseguinte, determinada pelo acesso ou pela disposição da jazida mineral e ao mesmo tempo pelos 

métodos utilizados. 

Neste sentido as pedreiras são caracterizadas pelo produto da relação entre estes parâmetros, 

originando paisagens extractivas cuja exposição e impacto visual e são diferenciados. 

No seguimento do trabalho, devido à diversidade de técnicas de desmontes utilizadas na 

exploração dos recursos minerais, no intuito de ilustrar as diferentes características das explorações e 

dos métodos de desmonte será adoptada uma pedreira de mármore como exploração exemplar. Quer 

pela sua distinção no panorama nacional como pela sua relevância no trabalho em curso.  

 

 

2.1.1 – Explorações a céu aberto 

 

 A exploração de mármores a céu aberto foi, durante anos, o único método utilizado na 

principal jazida de mármores nacional, o “Triângulo dos mármores”. 

 Estas explorações, normalmente, desenvolvidas em fossa ou em poço, com cavidades pouco 

visíveis, prolongam-se por um ou vário pisos. Desenvolvendo-se em profundidade por bancadas cujo 

número e altura são determinados pela camada a explorar e pela legislação aplicada ao local. 
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fig. 10 – Pedreira de mármore activa, Borba; 

Fonte: http://www.panoramio.com/photo/54677256 (Consult. 01/2012) 
 

 

fig. 11 – Foto da série 'Pedreiras', Portugal;  

Fonte: Edward Burtynsky © Prix Pictet Ltd ,  
Disponível em http://eneonline.blogspot.pt/2009_08_01_archive.html (Consult. 01/2012) 
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O método de desmonte a céu aberto processa-se pelas seguintes fases:	  

	  

Preparação 

Esta fase inicial visa a preparação do terreno.  

Verifica a decapagem do terreno,  desmatagem e à remoção de terras superficiais, 

de modo a alcançar o mineral e seguidamente o corte e desmonte das cabeças de 

mármore destapadas, criando um piso de trabalho regular. Neste piso será aberta 

uma caixa a partir da qual serão definidos canais, pelos quais, será executado o 

corte e desmonte da rocha. 

 

Desmonte Na fase de desmonte, primeiramente, é delimitada a massa a desmontar, através da 

perfuração horizontal e vertical das rochas.  

De seguida realiza-se o corte da rocha, recorrendo a equipamentos como por 

exemplos as máquinas de fio diamantado, individualizando os blocos.  

Com um macaco hidráulico ou uma almofada estes blocos são derrubados para 

uma “cama” de terra, escombros ou pneus. Que amortece a queda e minimiza as 

fracturas induzidas e também permite passar o fio adiamantado evitando novas 

perfurações para novos cortes, caso necessário o esquartejamento dos blocos em 

dimensões transportáveis. 

 

Transporte Após a extracção, os blocos com qualidade ornamental e dimensões 

comercializáveis  são transportados para os parques de blocos, das pedreiras. Os 

restantes e as matérias residuais são, por outro lado, transportados para as 

escombreiras e aí devidamente depositadas . 

 
fig. 12 – Fases do método de desmonte a céu aberto. 14 

Fonte: Figura de Autor 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
14 Adaptado de: PP. 18 a 24, Exploração Subterrânea de Mármores - Aspectos Geotécnicos (2000), P. GUERREIRO, 
Humberto  Palma, Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior Técnico 
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fig. 13 – Abertura de Caixas e Canais, Aspecto de um canal realizado numa bancada.  

Fonte: P. 22, Exploração Subterrânea de Mármores - Aspectos Geotécnicos (2000), P. GUERREIRO, Humberto  Palma 
 

 

fig. 14 – Abertura de Caixas e Canais, Aspecto de um canal realizado numa bancada. 

Fonte: P. 22, Exploração Subterrânea de Mármores - Aspectos Geotécnicos (2000), P. GUERREIRO, Humberto  Palma 
 

                                                                                                
fig. 15 – Escombreiras 

Fonte: Figura de Autor 
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fig. 16 – Esquema exemplar de uma exploração a céu aberto 

Fonte: Figura de Autor 
 

2.1.2 - Explorações em subterrâneo 

 

Mundialmente, as principais explorações de mármore em subterrâneo localizam-se em 

Carrara, Itália, e em Danby, nos EUA. 

Este método revela claras mais valias no que respeita ao seu impacto visual e ao volume de 

resíduos produzidos. As explorações subterrâneas recorrem às técnicas de desmonte a céu aberto para 

aceder ao primeiro piso da exploração. A partir deste piso será aberta uma galeria de acesso à 

exploração cujas dimensões dependem, de entre outros, da maquinaria a utilizar, das produções 

pretendidas, da morfologia da jazida, etc.  

Os métodos de desmonte em subterrâneo desenvolvem-se segundo três técnicas mineiras: 

Desmonte com 
entulhamento 

As cavidades abertas no maciço são entulhadas, assegurando a sua 
estabilidade do território. 

Desmonte com 
desabamento 

O mineral é desmontado através da ruptura controlada do terreno, na 
medida em que aumentam os vazios. 

Desmonte com 
abandono de pilares 

A exploração e feita por câmaras sendo assegurada a estabilidade do maciço 
através da utilização de pilares. Estes pilares são constituídos por 
fragmentos que ficam por desmontar 

 
fig. 17 – Técnicas Mineiras de Exploração Subterrânea 15 

Fonte: Figura de Autor 
____________________________________________________________________________________________________ 
15 Adaptado de: PP. 24 a 31, Exploração Subterrânea de Mármores - Aspectos Geotécnicos (2000), P. GUERREIRO, 
Humberto  Palma, Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior Técnico
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fig. 19 –  Marmo Carrara 

Fonte:www.cmsbooking.com/upload/hotelipinicamaior
e/escursione-marmo-carrara (Consult. 07/2011) 
	  

fig. 18 – Le Cave di Marmo di Carrara  

Fonte: www.turismoinlunigiana.it/ita/60/voce/18/cave-di-
marmo-di-carrara (Consult. 07/2011) 
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O método do desmonte por câmaras e pilares consiste no desmanche da rocha preservando fragmentos 

isolados da rocha, que constituem pilares e exercem a função de suporte do terreno sobrejacente à 

exploração. 

Os exploradores de mármores, e de outras rochas ornamentais, recorrem em muitos casos às 

técnicas de exploração subterrâneas. Por motivos como: os elementos de suporte são pilares, o que sai 

mais barato, e que inclusive permite aproveitar zonas em que o mineral tenha qualidade inferior. Este 

método permite também a abertura de cavidades com grandes dimensões e a utilização dos 

equipamentos utilizados nas explorações a céu aberto, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 20 – Esquemas ilustrativos de uma exploração subterrânea  

 
Fonte: Exploração Subterrânea de Mármores - Aspectos Geotécnicos (2000), P. GUERREIRO, Humberto  Palma, 

Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior Técnico 
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fig. 21 – Cava di marmo,  

Fonte: http://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotos-g194814-d1950244-Camping_Giardino-
Marina_Di_Massa_Province_of_Massa_Carrara_Tuscany.html (Consult. 07/2011) 

 
 

 

fig. 22 – Geología y minería 

Fonte: http-//www.impulso.es/imagenes/servicios/geologia_y_mineria_2 (Consult. 07/2011) 
 



	  31	  

2.1.3 - Explorações Mista, ou, desmonte “Sotto Tecchia” 

 

As explorações mistas recorrem aos métodos de desmonte utilizados nas explorações a céu 

aberto e em subterrâneo. As explorações mistas tem vindo a ser utilizadas em Itália, nas explorações 

de rochas ornamentais, onde foram nomeadas por “Sotto Tecchia”.  

Este método pode ser utilizado na exploração de pequenos volumes de mármore, existentes 

nas zonas dos taludes das explorações a céu aberto, revelando claras vantagens perante as explorações 

subterrâneas pelo acesso a iluminação natural e, pelo facto, de não necessitar de ventilação. 

Possibilitados pela proximidade das explorações às frentes de desmonte. 16 

 

 

 

 

 

 

 
 

fig. 23 – Esquema exemplar do método de desmonte misto 16 

Fonte: Figura de Autor 
 

 

 2.2 | Características  das explorações versus caracteristicas do Terrirório 

 

 Como referido, o imapcto visual de uma exploração encontra-se extritamente relacionado com 

a geomorfologia do território, tanto como, com os métodos de exploração. Dependendo das 

características dos solos a explorar, em planicíe ou em montanha, as pedreiras adquirem diferentes 

caracteristicas extruturais e diferentes niveis de exposição. Sumáriamente as relaç-oes estabelcidas 

entre diferentes condições geográficas e diferentes métodos utilizadaos no desmonte dos minerais 

resultam em diferentes pedreiras e expressões visuais.  

____________________________________________________________________________________________________ 
16 Adaptado de: P. 20, Exploração Subterrânea de Mármores - Aspectos Geotécnicos (2000), P. GUERREIRO, Humberto  
Palma, Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior Técnico 
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 O esquema em seguida ilustra as relações exemplares entre as pedreiras e as caracteristicas do 

território em que se inserem.  

 

 

 
 

fig. 24 – Esquemas representativos de vários tipo de pedreira, resultante da relação das características do território e da 
exploração.  

Fonte: Adaptado de P. 29 Exploração Subterrânea de Mármores - Aspectos Geotécnicos (2000), P. GUERREIRO, Humberto  
Palma, Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior Técnico 
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2.3 | Considerações 

 

As diferentes condições  territoriais tanto como os diferentes métodos exploração atribuem 

diferentes características, às pedreiras, e consequentemente diferentes impactos visuais. Embora 

inevitáveis, os impactos ambientais e paisagísticos repercutidos podem contudo ser minimizado 

através de uma boa integração da área afectada com a envolvente e do tratamento ambiental e 

paisagístico do local.  

 No sentido de melhorar as imagem das pedreiras bem como de minimizar os seus impactos 

foi reconhecido pelo exploradores a importância de um planeamento eficaz o que se traduziu na 

tomada de medidas como: a utilização de barreiras de terra, em áreas planas ou semi-planas, ou a 

redução da superfície  exposta através da recuperação das áreas afectadas, etc. 

O impacto das indústrias extractivas, em muitos casos, prolonga-se para além do período de 

exploração. Alguns espaços extractivos, activados ou desactivados, encontram-se sem qualquer tipo de 

tratamento ambiental ou paisagístico, surgindo no território negativamente como acumulações de 

resíduos e poeiras, sem qualquer cuidado ou condições de segurança, contribuindo para a degradação 

da paisagem do local.  

No intuito de prevenir e inibir estas situações de prejuízo, como os numerosos casos de 

pedreiras abandonadas e não reabilitadas, actualmente verificam-se crescentes exigências ambiental 

aplicadas às indústrias extractivas, vinculadas regulamentarmente. Promovendo um melhor 

desempenho ambiental e um desenvolvimento sustentável a estas indústrias. No sentido de preservar e 

defender a qualidade da paisagem, e de diminuir as animosidades das populações com estas indústrias, 

e defendendo a boa imagem das pedreiras. 
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fig. 25 – Quarry –Lenantina 

Fonte: http://www.alibaba.com/product-gs/311738744/Crema_Marfil_synthetic_marble.html (Consult. 07/2011) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 26 – Rock of Ages Quarry: Barre Vermont 

Fonte: http://www.rootsweb.ancestry.com/~inhendr2/Carving.html (Consult. 07/2011) 
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3.  Paisagem Extractiva, recurso endógeno de valor singular 

 

“A paisagem retrata a historia da acção do homem na ocupação e uso do espaço e 
do território. Representa o território, enquanto suporte de actividades, e reflecte, 
na sua organização e expressão, a vida económica e social das comunidades” 17 

 

Além dos impactos evidentes, as considerações relativas à expressividade paisagística das 

explorações mineiras não devem ser dogmáticas. Não permitindo o esquecimento da relatividade das 

considerações estéticas do espaço, uma pedreira agradável, ou não, deve ser entendida como uma 

estrutura singular. Resultante de um processo de acção humana sob o território, as paisagem são 

representativas da relação da história e cultura das populações com a realidade física e ecológica do 

território, em que habitam. 

As paisagens são o produto das acções do Homem e das consequentes reacções da natureza. 

Expressivas da historia e cultura ,das regiões, tal com dos recursos endógenos do seu território. São 

assim retratos da vida económica e social das comunidades, correspondendo a cada situação 

geográfica, ecológica e cultural, a um tipo de especifico de paisagem. 

“ O conceito renascentista de paisagem expressa uma realidade territorial e sensorial que corresponde 
ao reconhecimento da existência de um mundo de diferentes expressões.” 18 

 Assim, as alterações paisagísticas recorrentes da extracção mineira devem ser entendidas 

como elementos ilustrativos da história Humana num quadro geográfico preciso. Resultantes da 

relação entre as características do geológicas do território com o desenvolvimento do homem e da 

região. As pedreiras são unidades estéticas territoriais com um forte carácter identitário. Que pela 

exclusividade e valor do fenómeno podem ser encaradas como elementos competitivos, que devem ser 

defendidos e preservados. 19 

 Neste sentido, o tratamento ambiental e paisagístico de uma exploração, tal como, o bom 

planeamento e organização do espaço, revelam-se factores determinantes para a boa imagem das 

pedreiras. Pelo que a legislação aplicada às explorações de recursos geológicos tem vindo a revelar 

crescente preocupações e exigência aplicadas à preservação da qualidade ambiental e paisagística. 

___________________________________________________________________________________________________ 
17 P.143, FADIGAS, Leonel, Ordenamento do Território e da Paisagem (2007) 

18 P.123, FADIGAS, Leonel, Ordenamento do Território e da Paisagem (2007) 

19 P. 5, Cap. 4, As Boas Práticas Ambientais na Indústria Extractiva: Um guia de Referência (2000), LNEG – Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia. 
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4.  Regime jurídico aplicado à industria extractiva 

 

“é consagrado o direito a de todos os cidadãos a um ambiente humano e 
ecologicamente equilibrado tal como o dever de o proteger. Às entidades estáveis 

e através do apelo a iniciativas populares e comunitárias para promover a 
melhoria da qualidade de vida”.20 

 

No passado as principais preocupações, inerentes às industrias extractivas, evidenciadas pelas 

autoridades estatais eram essencialmente ditadas por questões relativas à propriedade e acesso aos 

recursos do subsolo. Actualmente as explorações mineiras além de imperativamente satisfazerem as 

necessidades referentes à existência dos recursos verificam, também, uma crescente preocupação com 

questões ambientais. O que se tem expressado no regime jurídico aplicado à exploração dos recursos 

geológicos que ao longo dos tempos têm vindo a revelar crescentes exigências na salvaguarda 

ambiental. Objectivando a promoção de um aproveitamento correcto e sustentável dos recursos, tal 

como a protecção e a manutenção do equilíbrio ambiental.  

A legislação aplicada à exploração de recursos geológicos foi, inicialmente, estabelecida pelo 

Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março, que veio disciplinar o regime de revelação e aproveitamento 

dos bens naturais, tal como as respectivas implicações derivadas da sua exploração. No seu artigo 51.º, 

designado por “Lei das pedreiras” 21, foram consagrados os princípios orientadores aplicados ao 

exercício das actividades de prospecção, pesquisa e exploração de pedreiras, visando um 

aproveitamento racional, técnico-económico, dos recursos. Este documento definiu as condições 

necessárias ao licenciamento, exploração ou encerro de uma pedreira. 

 Sujeitando os exercícios de exploração encerro e posterior abandono à aplicação de boas de 

técnicas mineiras, de medidas de segurança, e de um plano de recuperação paisagística, garantindo de 

minimização dos impactos consequentes. 

No mesmo sentido foi consagrada, pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, a avaliação de impacte 

ambiental (AIA) como instrumento preventivo fundamental nas politicas ambientais. 

____________________________________________________________________________________________________
20 LEI nº. 11/87 – Lei de Bases do Ambiente; Diário da Republica – I Série – nº 81 – 7 de Abril de 1987; Assembleia da 
Républica,  

21 Decreto-Lei nº, 90/90; Diário da Republica – I Série – nº. 63 – 16 de Março de 1990; 
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Este documento veio subordinar licenciamento de projectos, que visem iniciar ou ampliar uma 

exploração, a um parecer prévio atribuído por uma declaração de impacte ambiental (DIA). O decreto-

lei prevê um desenvolvimento sustentável pela gestão equilibrada dos recursos naturais, assegurando a 

protecção da qualidade do ambiente, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.  

Contudo, na prática as legislações em vigência vieram a revelar limitações nos efeitos 

esperados. Aliada à crescente importância dos aspectos ambientais, traduzidos em politicas com 

especial abrangência ao nível da recuperação paisagística, e à necessidade de reforço do papel do 

MAOT 22, no procedimento de obtenção de licenças e na posterior fiscalização das explorações, foi 

evidenciada a necessidade de rever a legislação aplicada. Neste sentido a aplicação o Decreto-Lei n.º 

270/2001, de 6 de Outubro veio revogar a legislação existente, cujas modificações impostas, mais 

significativas, foram  essencialmente relativas ao processo de licenciamento e a questões ambientais. 

Prevendo uma maior protecção do ambiente e da paisagem, consagrou o plano ambiental de 

recuperação paisagística (PARP), em detrimento do anterior plano de recuperação paisagística , 

instituído pela “lei das pedreiras”.  

Este documento, PARP, em conjunto com o Plano de lavra constituem o Plano de pedreira, 

cuja aprovação é determinante na atribuição de licenças. O Plano de pedreira define os objectivos, 

processos, medidas e acções de monitorização, durante e após as operações de exploração. É 

constituído por dois documentos técnicos, que se devem encontrar devidamente articulados entre si, o 

Plano de Lavra e o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP).  

• O Plano de lavra consiste num documento descritivo do método de exploração: desmonte, 

sistemas de exploração e de transporte, etc.  

• O PARP é o documento que define as medidas ambientais a tomar durante o período de 

exploração, e também o projecto,  previamente desenvolvido, de recuperação das áreas 

exploradas. 

Estes documentos consagram o regime jurídico aplicado á exploração mineira, tanto como, à 

recuperação das áreas afectadas durante e após o término da actividade. Estabelecem a necessidade de 

um desígnio que corrija, na medida do possível, as numerosas situações de pedreiras abandonadas e 

não reabilitadas que se repercutem em elevados prejuízos ambientais e paisagístico. Conjecturando a 

melhoria do desempenho ambiental e a sustentabilidade das indústrias extractivas. 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
22 MAOT – Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território 
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5.  Recuperação ambiental e paisagística  

 

“Para o publico geral e para as entidades locais, a conservação da paisagem é de 

uma importância crescente. Uma pedreira de grandes dimensões, esteja situada 

numa zona rural ou urbana, já não pode ser encerrada sem o mínimo de 

recuperação”  23 

 

Como referido, a recuperação dos espaços afectados pela actividade extractiva e a 

conservação qualitativa da paisagem é um imperativo regulamentar. Ainda na fase de licenciamento é 

imposto que os exploradores determinem as medidas necessárias à preservação do meio ambiente e da 

paisagem, durante as operações, e que seja definido o processo de recuperação paisagística, referente 

aos momentos de encerro e abandono da exploração. Prevendo, assim, que a recuperação de uma 

pedreira seja definida durante as fases iniciais do projecto de extracção o que, em alguns casos, pode 

determinar as características dos trabalho a desenvolver. 

No acto de encerro, de uma exploração, a área afectada deve ser reabilitada, com vista à 

protecção e valorização do meio ambiente e do território. O processo de tratamento e a recuperação de 

uma pedreira desactivada pode significar uma de mudança favorável para o local. A relação entre este 

espaços de carácter impar, com os instrumentos de ordenamento do território, para consignação de um 

uso posterior, pode resultar na criação de novos atractivos, acrescentando valor ao espaço e à região. 

 Comumente, veio a verificar-se que  a recuperação de pedreiras seguia na tentativa de 

devolver ao espaço o seu estado original, através da revegetação das áreas afectadas. Actualmente, 

verifica-se um número crescente de desenlaces alternativos aplicados à recuperação de pedreiras. 

Através da reutilização e da atribuição de novos usos e soluções criativas, às áreas extractivas, 

acarretando benefícios para o ambiente e a sociedade em geral. Assim, a valorização destes espaços 

têm-se verificado apenas depende da qualidade da proposta e do projecto de recuperação. As 

características exclusivas, dos espaços, aliadas a boas soluções podem surgir como claras mais valias 

para as regiões, contribuindo para a valorização do espaço e, simultaneamente, reforçando a relação da 

população com as indústrias extractivas. Minimizando os seus conflitos e defendendo uma boa 

imagem das pedreiras perante a população.	  

________________________________________________________________________________________________________________ 
23 P. 5, Cap. 4, As Boas Práticas Ambientais na Indústria Extractiva: Um guia de Referência (2000), LNEG – Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia	  
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 5.1 | Recuperação de pedreiras 

 

No contexto mineiro, o conceito recuperação aplica-se literalmente. Tem como principais 

objectivos estabilização do terreno, a garantia de segurança publica, a melhoria estética e a atribuição 

de um uso aos espaços afectado. Os projectos de recuperação, de pedreiras podem desenvolver-se 

pelos seguintes princípios: 

• Restauração – O processo restauração, de uma exploração, prevê a 

recuperação das áreas afectadas através da devolução ao espaço das suas características 

originais, removendo a perturbação. 

• Reabilitação - Um plano de reabilitação assume a perturbação e através do 

desenvolvimento de ecossistemas alternativos compatíveis e, assim, a devolução de processos 

naturais ao espaço. 

• Reconversão - O principio de reconversão pretende a atribuição de novos usos 

ao espaço, distintos dos originais, e não induzindo necessariamente ao processo de 

revegetação. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
24 PP. 1 a 2, Uma Diversidade de Soluções para a Reconversão, Reabilitação e Recuperação Paisagística de Pedreiras 
(2005), BASTOS, Mário e Azevedo e Silva, Isabel 
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5.1.1 – Modelos de recuperação 

No território as intervenções possíveis, na recuperação de pedreiras, podem ser de quatro 

tipos: o renivelamento do espaço, o enchimento parcial ou médio , a manutenção, ou o abandono 

controlado do espaço. 

 

 

 

 
fig. 27 – Esquemas de recuperação de pedreiras a céu aberto  

Fonte: P. 2, Uma Diversidade de Soluções para a Reconversão, Reabilitação e Recuperação Paisagística de Pedreiras 
(2005), BASTOS, Mário e Azevedo e Silva, Isabel 
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5.1.2 – Oportunidades na  Reconversão de pedreiras 

 

“A reconversão dos espaços afectados por actividades mineiras tem uma diversidade 

apenas limitada pela capacidade de imaginação ou pela tecnologia. O conhecimento 

profundo das características do terreno (geotécnicas, etc. ), do enquadramento 

ambiental, da ocupação humana, das expectativas territoriais, da aptidão dos solos, 

etc., podem determinar a concepção de soluções inovadoras com claras mais valias 

económicas, ambientais ou mesmo sócio-culturais”. 25 

 

A recuperação paisagística, de uma pedreira, pode passar por explorar e maximizar as 

valências do território em causa. Um projecto de recuperação além de promover a sustentabilidade 

ambiental da área afectada, assegurando a qualidade do meio ambiente e da paisagem, deve também 

devolver um propósito útil ao espaço beneficiando a população e a região. Neste sentido processo de 

recuperação pode significar também a oportunidade de explorar as valências estruturais das pedreiras.  

Aliando o valor das paisagens extractivas aos instrumentos de gestão territorial, uma pedreira, 

pode ser adaptada a novos usos e obter finalidades tão diversificadas, como: parques urbanos ou 

industriais, atractivos turísticos, espaços de recreio, com especial valor ecológico e cultural, parques 

temáticos, equipamentos desportivos etc.  A concepção de soluções inovadoras revelam-se, claras, 

mais valias económicas, ambientais e sócio-culturais. Que além de benéficas reforçam também a 

relação das populações com os recursos endógenos, defendendo uma boa imagem das pedreiras e 

dando continuidade ao carácter contributivo do espaço. 

O processo de recuperação ambiental e paisagística pode surgir, assim,  como uma 

oportunidade de explorar e maximizar estes espaços únicos, representativos da economia, cultura e dos 

recursos endógenos das regiões. A necessidade de tratamento e ordenamento, do território afectado, 

aliado à consideração da paisagem extractiva como um fenómeno de grande valor, pela sua 

exclusividade e carácter identitário, pode ser o principio para a atribuição soluções inovadoras a estes 

espaços. 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
25 Uma Diversidade de Soluções para a Reconversão, Reabilitação e Recuperação Paisagística de Pedreiras (2005), 

BASTOS, Mário e Azevedo e Silva, Isabel 
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 As soluções, normalmente, adoptadas visam a revegetação dos espaços afectados através da 

reposição da vegetação pré-existente, em muitos casos, por motivos economicistas ou a curto prazo. 

Estas soluções podem porém revelar-se monótonas e sem acrescentar qualquer valor ao espaço. 

Assemelhando-se a situações como a reposição deficitária das situações pré-existentes. Ainda assim o 

projecto de recuperação de pedreiras pode tirar partido das características do espaço para introduzir 

novos usos, acrescentando valor ao espaço, e acarretando benefícios para o local. De acordo com as 

opções estratégicas para o desenvolvimento da região e, em reunião com os interesses dos 

proprietários dos terrenos, das entidades locais e populações vizinhas pode ser favorável à obtenção 

soluções contributivas para o local. Promovendo a boa imagem das pedreiras, tal como o seu valor, 

pode prever a sua reconversão em espaços de que as populações se encontrem carenciadas, ou, através 

de parcerias públicas ou privadas, a implantação de projectos estruturantes.  

Deste modo,  após o período exploração a atribuição de novos usos a uma pedreira fica apenas 

dependente da qualidade e criatividade do projecto de recuperação. Que pode significar a 

oportunidade de atribuir novos valores ao espaço e novos atractivos para a região.  

 

 

 5.2 | Análise de projectos exemplares na recuperação de pedreiras. 

 

Como exemplo de soluções adoptadas para a reabilitação ambiental e paisagística de 

pedreiras, tal como da atribuição de um novo uso e valores ao espaço, serão de seguida referenciados, 

alguns, projectos exemplares: 

 

Suken Garden, Jardins Butchart (Canadá) - Uma antiga pedreira de calcário, utilizada para 

a produção de cimento, foi reabilitada pela família Butchart (responsáveis pela exploração) e 

transformada num jardim botânico. A família Butchart dedicou-se tanto ao tratamento dos jardins 

como à hospitalidade do visitantes, cerca de um milhão por ano. Com 22 hectares, os jardins tem cinco 

zonas principais: o Jardim Submerso, o Jardim das Rosas, o jardim Japonês, o Jardim Italiano e o 

Jardim do Mediterrâneo, conectados por um parque. Em 2004 os Jardins Butchart foram reconhecidos 

como Sítio Histórico Nacional do Canadá.  
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fig. 28 – Butchart gardens 

Fonte: http://www.facebook.com/butchartgardens (Consult. 12/2011) 
 

Birnie Loch (Escócia) – Em Fife, uma antiga exploração de gravilha inundada foi apresentada 

pelo responsável pela exploração às autoridades estatais como um recurso de interesse público. O 

espaço foi reabilitado e transformado num lago artificial que se veio a revelar muito popular, para a 

comunidade e visitantes do local. O lago adquiriu novos ecossistemas, foi habitado por aves, peixes e 

invertebrados, tanto como por um novo património vegetal, diversificado. Actualmente é habitado por 

100 diferentes espécies de aves e é também um espaço dedicado à observação de aves. 

 

  
fig. 29 –  Birnie Loch  

Fonte: http://homepages.tesco.net/~alan.kinnersley (Consult. 04/2011) 
 

 St. Mary’s Quarry (Canadá) – Uma antiga pedreira de calcário foi reconvertida na maior 

piscina ao ar livre ao ar livre, no Canadá. O espaço da pedreira foi recuperado e neste momento  

representa um dos espaços mais populares aliado às actividades aquáticas. No período de verão na 

pedreira existe também uma escola de desportos aquáticos. 
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fig. 30 – St. Mary’s Quarry  

Fonte: http://www.visitperth.ca/photos/stmarysquarry.jpg) (http://www.cottageonthethames.com/quarry%20pool.htm 
(Consult. 04/2011) 

 

 

Ópera Dalhalla (Suécia) – Uma antiga pedreira de calcário, localizada na região de Dalarna, 

foi recuperado e reconvertido num anfiteatro natural. Em poucos anos, desenvolveu a reputação de ser 

um dos locais mais bonitos do mundo para ópera e outros espectáculos musicais. O anfiteatro 

distingue-se por proporcionar uma experiência única de comunhão entre a música e a natureza. 

  
fig. 31 – Ópera Dalhalla 

Fonte: http://www.dalhalla.se (Consult. 05/2011) 
 

 

 Estádio Municipal de Braga (Portugal) -  O estádio da cidade de Braga, conhecido por “A 

Pedreira”, surge através da recuperação de uma anterior exploração de granitos. O projecto previu a 

reconversão do espaço num estádio de futebol, com 30 mil lugares, que se veio a revelar-se numa mais 

valia para a população e para a cidade. O projecto foi, contemplado duas vezes para o prémio Secil, 

nas categorias de Arquitectura e Engenharia Civil. 
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fig. 32 – A Pedreira, Estádio Nacional de Braga  

Fonte: http://estadios.wordpress.com (Consult. 04/2011) 
 

 

Sala de Espectáculos ao ar livre (Portugal) – No reconhecido ”Triângulo dos mármore”, na 

cidade de Vila Viçosa, foi desenvolvido um projecto de reconversão de uma pedreira numa sala de 

espectáculos ao ar livre. Este projecto impar, na Europa, visa aproveitar uma infra-estrutura  

extraordinária e desenvolver cultura a partir daí, promovendo um festival que se prevê com uma 

dimensão Europeia. Durante o verão o espaço acolherá um espectáculo lírico singular num espaço 

único, que alia a beleza natural, condições acústicas excepcionais. 

 

  
fig. 33 – Pedreira da Gradinha  

Fonte: http://www.cm-vilavicosa.pt (Consult. 04/2011) 
 

A recuperação de espaços afectados pela exploração dos recursos geológicos pode traduzir-se 

na oportunidade de acrescentar valor ao território tanto como à região. A aliança entre a  singularidade 

das pedreiras, pelas suas características excepcionais, com as directrizes de desenvolvimento e do 

território, conciliando os interesses tanto do proprietário do terreno como das populações, pode 
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significar a oportunidade de, simultaneamente valorizar o espaço extractivo acrescentando valor ao 

local. 

Os espaços recuperados podem acolher usos tão diversificados como: áreas de protecção de 

espécies animais ou vegetais, parques urbanos, equipamentos públicos, equipamentos desportivos, etc. 

Deste modo o contributo de uma exploração pode ultrapassar o período de extracção, adquirindo 

novas funções. Prolongando o contributo sócio-económico das características do espaço e do 

paisagem. Dependendo assim o seu valor e utilidade verifica-se apenas dependente da qualidade do 

projecto de recuperação e das soluções encontradas para o espaço. 
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6. Pedreira de Santo António, Estremoz  

 

6.1 | Intenções projectuais 

 

	   O projecto desenvolvido intenciona promover a recuperação de áreas extractivas, 

desactivadas, como a oportunidade de perpetuar o carácter utilitário destes espaços e o seu contributo 

sócio-económico. Tirando partido das características exclusivas das paisagens extractivas, e das 

pedreiras, em beneficio das populações, bem como, do desenvolvimento e da competitividade das 

regiões. 

 Neste sentido o trabalho realizado verifica uma intervenção exemplar na recuperação de uma 

antiga pedreira de mármore. Localizada no, mundialmente reconhecido, “Triângulo dos mármores”, a 

Pedreira de Santo António (área de intervenção) é indicada como uma das explorações matriarcas dos 

reconhecidos mármores de Estremoz. A pedreira desactivada no inicio da década de oitenta é 

actualmente ilustrativa dos possíveis prejuízos das industrias extractivas, Evidenciando graves 

despreocupações na recuperação e na sustentabilidade do espaço. O que se traduz num actual declínio 

ambiental e paisagístico do local. Impulsionando a degradação do território e o seu e da paisagem 

 Nestas circunstancias a proposta de intervenção visa o reconhecimento do actual prejuízo 

repercutido, e a sua a reversão. E em simultâneo o reconhecimento das especificidades e da 

exclusividade da paisagem extractiva como elemento competitivo. Definindo assim, como ponto de 

partida a compreensão dos riscos e potencialidades das pedreiras.  

 O projecto prevê a recuperação ambiental e paisagística da Pedreira, assegurando a 

sustentabilidade do espaço e, em simultâneo, o usufruto das características singulares do território, em 

favor da população e da região. Articulando o projecto de recuperação ambiental e paisagística do 

espaço com a sua reconversão num novo atractivo. Devolvendo-lhe um novo uso que em concordância 

com as directrizes de desenvolvimento do território e as necessidades da população, perpetue a 

continuidade do propósito útil do espaço. Valorizando, ao mesmo tempo, as pedreiras como atractivos, 

promotores da região e dos seus recursos. 

  Seguindo na intenção de defender uma boa imagem das pedreiras e de fortalecer a sua relação 

com as populações e o  meio urbano. Através do entendimento do processo de recuperação das 

pedreiras como a oportunidade de valorizar estas paisagens como elementos promotores da identidade 

e divulgação de uma região e dos recursos do seu território.
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ESTREMOZ

BORBA

VILA VIÇOSA

Alandroal

Cano

ESTREMOZ

ZONA DE OSSA MORENAN ANTICLINAL DE ESTREMOZ

 

6.2 | Enquadramento do Projecto  - O “Triângulo dos Mármores”  

 

“No panorama geomineiro português, o Anticlinal de Estremoz representa a única 

estrutura geológica em exploração interrupta e, praticamente , sempre 

crescente(...) A superior qualidade dos mármores fez com que , pelo menos, 

desde o período Romano tivessem sido exploradas.”26 

 

A exploração de recursos endógenos no território Português é uma realidade notável. As 

pedreiras, onde se enquadram as rochas ornamentais e industriais (minerais não-metálicos) 

representam actualmente o sector mais importante existente no país. Destacando-se, neste contexto, a 

região do Alentejo pelas suas importantes jazidas de mármore e granito. 27 

 

 

 

 

 

 

  

 

fig. 35 – Anticlinal de Estremoz 	  

Fonte: Figura de Autor 
 

 Localizado na Zona de Ossa Morena, na região Sudeste Portuguesa, o anticlinal de Estremoz 

apresenta uma forma elíptica correspondente a 45 x 8 km, prolongando-se, no seu maior eixo, desde a 

povoação do Cano (a noroeste) até ao Alandroal (a Sudeste). 

____________________________________________________________________________________________________ 

26 P.1, O Triângulo do Mármore – Estudo Geológico; LOPES, Luís 

27 P.1, Indústria Extractiva; Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Portugal Indústria Extractiva 
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O inicio das explorações de mármores, em Estremoz, data à época Romana. O que é 

determinado pela análise de alguns monumentos, como o templo de Diana, em Évora, e o Templo do 

Deus Endovélico, localizado entre Terena e o Alandroal. 28 

 No inicio da década de noventa aqui encontrava-se 94% do total de pedreiras em laboração no 

território Português. O equivalente a cerca de 240 pedreiras em laboração, cujo volume de 

correspondia a 58% da produção nacional. 29 

Os mármores de Estremoz distintos pela sua superior qualidade, pelas suas variedades 

cromáticas e pela suas propriedades físico-mecânicas são cotados e reconhecidos, pelos mercados 

internacionais, entre os melhores do mundo. Independentemente dos parâmetros comparativos 

estabelecidos. 35 Pela sua superior qualidade, bem como, pela sua existência em abundância a zona dos 

mármores de Estremoz é reconhecida como um dos pólo económico mais importantes no contexto 

nacional. Gerado pelas industrias de extracção e transformação das rochas marmóreas. O que levou à 

exploração continua do território e que actualmente se repercute em fortes marcas no território. 30 

O incremento da indústria extractiva, em meados do séc. XX, em alguns casos na ausência de 

qualquer planeamento estratégico do uso do território traduziu-se em elevados passivos ambientais. e 

no estrangulamento do normal desenvolvimento das extracções, relativamente ao acesso aos recursos. 

Traduziu-se também no actual desordenamento paisagístico e nas muitas situações de abandono de 

pedreiras sem que se proceda á recuperação do espaço afectado. Tanto como nas enormes 

acumulações de resíduos, escombreiras e lamas, no território. 31 

 

 

 

 

  

28 O Reordenamento da Actividade Extractiva como Instrumento para o Planeamento Regional: Vila Viçosa, Portugal 
(2006); P. FALÉ, P. HENRIQUES, C. MIDÕES y J. CARVALHO, INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e 
Inovação  

29 P.1, Património Cultural e Ambiental e a Problemática do Desenvolvimento – “NATAS” DE MÁRMORE (1996), 
ALVES, Maria Helena, ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PORTALEGRE 

30 P.3, Plano de Pormenor da Zona Industrial de Estremoz - VOL 2 – Caracterização da Indústria de Mármore da Região; 
(1991), Câmara Municipal de Estremoz, E. A. Espaço e Arquitectura, LDA.  

31 A indústria de Mármore no Triângulo Estremoz – Borba  - Vila Viçosa: Análise de Estratégias competitivas e de 

Desenvolvimento (2002); VIVAS, Carla Isabel Russo – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da empresa
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fig. 34 – Calçada Portuguesa feita de Mármore em Estremoz 

Fonte: http://efaestremoz.wordpress.com/actividades/arte-em-marmore-de-estremoz (Consult. 05/2011) 
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6.3	  |	  Estremoz	  -‐	  Directrizes	  de	  Ordenamento	  do	  Território	  -‐	  Alentejo 

  

 Dado o reconhecimento dos impactos e prejuízos, consequentes das explorações, tanto como 

do carácter estratégico regional destas actividades, em 1944 o estado Português promoveu a 

elaboração de um estudo estratégico orientador das politicas de ordenamento territorial da zona dos 

mármores. Com base no conceito de desenvolvimento sustentável e finalizado, em 1999, este estudo 

resultou, em 2002, na publicação de um documento legislativo conhecido por PROZOM, (Plano 

Regional de Ordenamento da Zona dos Mármores). 32  

 O PROTA na sua qualidade de instrumento de desenvolvimento territorial afirma o Alentejo 

como território sustentável, com uma forte identidade regional, cujo posicionamento se insere 

estrategicamente no eixo Lisboa - Madrid.  

 Pelo o PROTA, o turismo regista, uma importância crescente como actividade económica no 

Alentejo sendo, actualmente, reconhecido como um dos sectores económicos estratégicos do Alentejo. 

A diversidade dos recursos naturais, patrimoniais e culturais com carácter de singularidade e 

autenticidade, constituem-se como activos com forte potencial turístico. Permitindo que a região 

Alentejana desenvolva identidades turísticas competitivas e singulares, com especial vocação para as 

formas menos convencionais e massificadas, exemplarmente, o turismo da natureza, o turismo 

cultural, o turismo industrial, etc. 

A melhoria e o reforço das acessibilidades/mobilidades, previsto, é também um factor 

favorável ao desenvolvimento da actividade turística na região. A criação de novos fluxos turísticos 

internacionais, como a entrada em funcionamento do Aeroporto de Beja, o novo Aeroporto de Lisboa, 

a concretização da linha de alta velocidade ferroviária, revertem também favoravelmente ao 

desenvolvimento da actividade turística na Região. 

A consolidação das actividades turísticas a qualificação da infra-estruturas de suporte, 

associadas a uma oferta selectiva e de qualidade, verificam-se factores indispensáveis. Capazes de 

conjugar a valorização da oferta com o desenvolvimento sustentável do território.  

________________________________________________________________________________________________________________ 
32 O Reordenamento da Actividade Extractiva como Instrumento para o Planeamento Regional: Vila Viçosa, Portugal 

(2006); P. FALÉ, P. HENRIQUES, C. MIDÕES y J. CARVALHO, INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e 

Inovação.
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	    Com o desenvolvimento de ofertas estruturadas e diversificadas, proporcionando experiencias 

únicas no que diz respeito aos seus recursos naturais, patrimoniais e culturais, considera-se que o 

Alentejo possa desenvolver uma identidade turística própria. 33	  

Segundo o Plano Estratégico nacional de Turismo a região do Alentejo prevê o 

desenvolvimento, a curto prazo, “passa pelo contraste entre um ambiente tranquilo e uma região de 

playground, com diversas actividades ao ar livre. Assim o produto core da região é o Touring Cultural, 

(...). O golfe, o turismo náutico, a saúde e bem estar, os Resorts integrados, (...), constituem produtos 

integradores da oferta”. Pelo o PENT, na zona dos mármores, o turismo industrial é indiciado como 

uma actividade com probabilidades de adquirir alguma representatividade na região. 34 

 A utilização de pedreiras inactivas em percursos geoturísticos na divulgação dos recursos 

geológicos existentes, pode significar a sua integração no sector turístico e a sua articulação com o 

património histórico e cultural da região, tal como, na divulgação dos recursos do território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
33 P. 82, PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DO TURISMO, Para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal (2008); 
Turismo de Portugal, MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO. 

34 Presidência de Concelho de Ministros no. 53/201, Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo; Diário da 
Republica – I Série –B  nº. 106 – 8 de Maio de 2001;  
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.4	  |	  A	  Pedreira	  –	  Pedreira	  de	  Santo	  António	  

 

 
fig. 41 – Pedreira de St.º António 

Fonte: Figura de Autor 
 

 A antiga pedreira de St.º António, inerente à  cidade de Estremoz, é uma espaço icónico da 

história e da cultura da região, tal como, dos recursos endógenos do seu território, de valor 

excepcional. 

 A pedreira,  adjacente ao tecido urbano, localiza-se num dos acessos principais à cidade. 

Actualmente desactivada, a área extractiva, revela a ausência de tratamento e controlo ambiental. 

Traduzindo-se na degradação da espaço e da paisagem. Sendo esta situação de prejuízo agravada pela 

implantação e exposição, da pedreira,  que lhe conferem a qualidade de “cartão de visita”, da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 42 – Estremoz - A cidade. 

Fonte: Figura de Autor 
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fig. 43 – Pedreira de St.º António                                          fig. 44 – Pedreira de St.º António 

 Fonte: Figura de Autor                                                                 Fonte: Figura de Autor 
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 Com uma área total de aproximadamente 4,5 hectares, as extracções na pedreira de St.º 

António, desenvolveram-se pelos métodos de exploração a céu aberto. A exploração de mármores 

prolongaram-se em dois poços, com vários pisos, cuja altura das bancadas é maioritariamente 

equivalente a 5 metros.  Actualmente submersos, os poços verificam profundidades, respectivamente 

de 55 metros (no poço a Noroeste) e de 35 metros (no poço Sudeste). 

 

 

 

 

 

 

fig. 45 – Pedreira de St.º António  

Fonte: GOOGLE HEART 
 

 A área da pedreira, actualmente inutilizada, revela medidas deficitárias na recuperação 

ambiental e paisagística, após o término da extractividade. Evidenciadas pela ausência de tratamento e 

limpeza do espaço, bem como, pela ausência de medidas de recuperação ou regeneração dos territórios 

e ecossistemas. No local observa-se, também, o abandono de resíduos extractivos indevidamente 

acumulados e a existência de edificado devoluto, anteriormente utilizado no apoio às explorações. 

Comprometendo a sustentabilidade e o equilíbrio ecológico e paisagístico do local. Reforçando, ao 

mesmo tempo, o carácter negativo das pedreiras e as animosidades  existentes entre populações e as 

indústrias mineiras. 

	  
fig. 46 – Pedreira de St.º António, Estremoz                                fig. 47 – Pedreira de St.º António, Estremoz  

Fonte: Figura de Autor                                                                 Fonte: Figura de Autor 
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fig. 40 - Pedreira de St.º António 

Fonte: Figura de Autor 
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6.5 | Potencialidades do Espaço - Análise SWOT 35  

Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses),Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 

STRENGHTS (FORÇAS) 

 

. Localização da cidade estratégica no eixo Lisboa Madrid 

. Localização estratégia da pedreira, inserida na região 

reconhecida internacionalmente por “Triângulo dos 

Mármores”. 

. Proximidade a outras áreas extractivas exemplares, em 

laboração ou desactivadas. 

. Proximidade a outros pólos e rotas de interesse turístico: 

Aeródromo de Évora, Terródromo do Alandroal; Rotas da 

minas, Rotas dos vinhos, etc. 

. Espaço com forte carácter identitário da região. 

. Previsão de melhoria das acessibilidades/ mobilidades: 

criação da linha de alta velocidade ferroviária, abertura do 

Aeroporto de Beja, novo Aeroporto de Lisboa, etc. 

 
WEAKNESSES (FRAQUEZAS) 

 
 
. Actual estado de degradação e declínio 

ambiental do espaço. 

.  Acumulação de resíduos extractivos 

no local. 

.  Proximidade ao cemitério da cidade.  

. Degradação do ecossistemas 

autóctones.  

 

OPPORTUNITIES (OPORTUNIDADES) 

 

. Oportunidade de reconversão da pedreira num espaço de 

que a população ou a cidade se encontrem carenciados. 

. Promover uma melhor da relação entre a população e as 

industrias extractivas. 

. A recuperação do espaço pode resultar num projecto 

atractivo, promotor e divulgador da cidade e dos seus 

recursos endógenos. 

. As características exclusivas da pedreira podem significar 

a oportunidade de conceber um novo espaço, competitivo, 

dotado pelas características excepcionais da pedreira. 

 Dar continuidade ao propósito útil de uma pedreira. 

THREATS (AMEAÇAS) 

. Zona que fomenta a degradação 

sujidade e mau ambiente. 

. Espaço pejorativo para a cidade e para 

a população 

. Espaço pejorativo da imagem da 

cidade, o que se agrava pela sua 

localização num dos acessos principais 

da cidade. 

. Degradação continua dos ecossistemas 

autóctones 

. Segurança deficitária do espaço. 

________________________________________________________________________________________________________________ 
35 Não há registros precisos sobre a origem deste tipo de análise, segundo PÚBLIO (2008) a análise SWOT foi criada por 
dois professores da Harvard Business School: Kenneth Andrews e Roland Christensen. Por outro lado, TARAPANOFF 
(2001:209) indica que a ideia da análise SWOT já era utilizada há mais de dois mil anos quando cita em uma epígrafe um 
conselho de Sun Tzu: "Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as 
ameaças " (SUN TZU, 500 a.C.) Apesar de bastante divulgada e citada por autores, é difícil encontrar uma literatura que 
aborde directamente esse tema. http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_SWOT 
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RUA DE SANTO ANTÓNIO

BORBA/ VILA VIÇOSA

POÇO DE MERGULHO
MÁRMORE HOTEL & SPA

 

7. Mármore Hotel & Spa 

  

 O projecto desenvolvido, prevê a recuperação ambiental e paisagística da Pedreira de Santo 

António, bem como, sua reintegração no coberto natural envolvente bem como no tecido urbano. 

Perspectivando, simultaneamente a devolução de um propósito útil ao espaço, motivando a sua 

reeintregação social. Neste sentido a proposta para a recuperação da pedreira concretiza a sua 

reconversão num novo atractivo. Fomentando o seu valor e o seu contributo sócio-económico.  

 De acordo com as directrizes de desenvolvimento do território e com a análise das 

potencialidades da paisagem extractiva é proposta a reconversão da pedreira num novo atractivo 

turístico. O projecto desenvolvido visa a reconversão do espaço num parque urbano, onde se destacam 

os poços extractivos pelo valor excepcional da paisagem, bem como, pela sua reconversão em dois 

novos equipamentos: um poço de mergulho recreativo e um hotel spa. 

 O forte carácter turístico dos desígnios propostos são produto da análise das potencialidades 

da região e das pedreiras. Objectivando a valorização das suas características únicas para o 

desenvolvimento e promoção de uma identidade turística regional.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

fig. 48 – Esquema dos Poços da Pedreira , Usos Propostos 

Fonte: Figura de Autor 
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 O projecto de recuperação da pedreira pressupõe a criação de parecerias públicas e privadas 

para a sua concretização. Disponibilizando a pedreira a todos os agentes locais, e incentivando à 

participação dos mesmos no desenvolvimento e usufruto do espaço.  

 O projecto intuiu ter um efeito  “âncora” no panorama económico e turístico do Alentejo. 

Distinguindo-se internacionalmente pela singularidade dos equipamentos propostos. Promovendo a 

região e os seus recursos endógenos. 

 A cidade de Estremoz, integrada no “Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e 

geológico de Portugal” pode através da proposta desenvolvida reforçar a sua marca na temática 

mineira, aumentando a sua oferta e competitividade. A aproximação do projecto desenvolvido a outros 

projectos estruturantes semelhantes, a reconversão da Pedreira da Gradinha , em Vila Viçosa, a 

recuperação do Convento de Santo António, em Estremoz (adjacente à área de intervenção), bem 

como, a sua proximidade a outras áreas extractivas e laboração pode significar também a oportunidade 

de criar uma rede com um forte carácter lúdico e pedagógico. A agregação destas iniciativas pode 

assegurar o valor da oferta da região, pela disponibilização de diferentes experiências associadas às 

diferentes faces da realidade extractiva. 

 

 7.1 | Lago de Santo António - Poço Noroeste 

 

 
fig. 49 – Poço Noroeste da Pedreira de Santo António 

Fonte: Figura de Autor 
 

 A proposta projectual desenvolvida estima a reconversão do poço a Noroeste, da pedreira num 

lago artificial. Um novo espaço público, de estar e lazer, cujas características e dimensões são 

promissoras do desenvolvimento uma identidade própria neste contexto.

PISCINA BIOLÓGICA | POÇO DE MERGULHO TEMÁTICO
ÁREA COM MENOS PROFUNDIDADE MURO LIMITE
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	   A proposta visa a reconversão do poço num espaço aquático disponível à população. O 

projecto intuiu a limpeza e a tomada de medidas de segurança no espaço e a sua reconversão o numa 

piscina pública disponível para o desenvolvimento de diferentes actividades.  

 O poço da pedreira com uma área de aproximadamente 1 hectare e 55 metro de profundidade, 

desenvolve-se por vário pisos, em bancadas de 5 metros. Pela sua dimensão e profundidade este 

espaço revela-se apto a receber diversos desportos aquáticos, de entre as quais o mergulho recreativo 

que se destaca na proposta como principal atractivo a desenvolver. O desenvolvimento desta 

actividade no local. Pressupondo disponibilização de sensações impares como a exploração de uma 

antiga pedreira submersa, podendo significar uma oportunidade de valorizar o espaço e a 

competitividade da sua oferta. Ilibando o processo de recuperação de grandes intervenções, bem como 

de elevados custos. 

 
fig. 50 – Poço Noroeste – Lago Artificial 

Fonte: Figura de Autor 
 

	   O projecto de recuperação visa a divisão do poço em duas áreas diferenciadas pela sua 

profundidade. É prevista a delimitação de uma área de acesso público com menor profundidade, 

através da introdução de um muro de segurança. Este espaço integra-se no extremo Sudeste do poço e 

prevê o enchimento de uma área de 3560 m2 até aos 2 metros de profundidade. Conjecturando a 

disponibilização em segurança o espaço como piscina pública. 

PISCINA BIOLÓGICA | POÇO DE MERGULHO TEMÁTICO
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 O enchimento do pedreira é previsto com o recurso ao pó do mármore. A reciclagem deste 

material residual, no enchimento da pedreira, além de benéfico por não significar custos e pelo seu 

fácil acesso prevê também promoção da reutilização deste excedente extractivo. 

A divisão com maior profundidade, 55 metros, correspondente a uma área aproximadamente de 6440 

m2, ausente de qualquer intervenção extraordinária à garantia de segurança no local, pelas suas 

qualidades dimensionais fica afecto ao desenvolvimento de actividades aquáticas, sendo neste campo 

distinguido, pela proposta, o mergulho recreativo temático.  

 A sustentabilidade destes espaços aquáticos conjectura-se assegurada biologicamente, por 

comunidades de algas e peixes. Estimulando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de novos habitats, 

animais e vegetais, no local. 
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7. 2 | Mármore Hotel & Spa - Poço Sudeste 

 

 7. 2.1 – Integração no Poço da Pedreira 

 

“A palavra mármore, deriva etimologicamente do latim, mais propriamente 

do termo .“marmor.”, que, por sua vez, resulta do grego .“marmairein.”, que 

significa rocha de qualidade independente do seu tipo”  (Mendes, 1974). 36 

 

 A recuperação do poço Sudeste da pedreira da pedreira de St.º António, visa a sua reconversão 

num resort, distinto pelas suas características exclusivas. A proposta elaborada conjectura acrescentar 

valor ao espaço através da sua reconversão num Hotel Spa, usufruindo das características excepcionais 

da pedreira e da excelência do mineral em que se insere, para a sua promoção como atractivo turístico 

de superior qualidade.  

 
fig. 51 – Poço Sudeste da Pedreira de Santo António 

Fonte: Figura de Autor 
 

	   O equipamento turístico projectado desenvolve-se, em profundidade, prevendo a habitação 

dos bancos da pedreira. A unidade hoteleira conjectura-se intrínseca no mineral. Não verificando 

apenas a inserção do objecto arquitectónico na área da pedreira, mas sim a sua ecultura na paisagem. 

	  
________________________________________________________________________________________________________________ 
36 P. 29 Exploração Subterrânea de Mármores - Aspectos Geotécnicos (2000), P. GUERREIRO, Humberto  Palma, 

Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior Técnico 
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PISCINA BILÓGICAHOTEL - IMPLANTAÇÃO LIMITE DA ESCAVAÇÃO DO HOTEL
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 Adjacentes às frentes de desmonte das bancadas da pedreira, o desenvolvimento dos espaços 

estruturantes do equipamento é previsto no interior do mineral, resultando da abertura das áreas 

componentes nos bancos de mármore, pelo corte ou escavação do mármore. 

 Pela sua integração o Mármore Hotel & Spa objectiva ser um equipamento com características 

exclusivas, capaz de disponibilizar experiências e sensações ímpares como habitar o reconhecido 

mármore de Estremoz, na sua origem.  

 Integrado no poço Sudeste da pedreira, cuja área corresponde aproximadamente a 0,9 hectares 

o equipamento desenvolve-se em profundidade, atingindo os 30 metro de distancia da cota terrestre, 

prolongando-se por 5 pisos, sendo 4 destes esculpidos no mineral, em profundidade.  

. O hotel cuja implantação atinge os 25 metros de profundidade e corresponde a uma área total 

de 3651 m2, visa a exploração dos bancos para a abertura das suas áreas estruturantes. 

  Implantado na fachada sul do poço o equipamento desenvolve-se adjacente ás frentes de 

desmonte assegurando a iluminação e ventilação natural, dos espaços interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 52 – Esquema de Implantação do Hotel 

Fonte: Figura de Autor
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ALTERAÇÕES NOS BANCOS DA PEDREIRA
IMPLANTAÇÃO DO HOTEL

 
 No pavimento à cota mais baixa do poço, área em redor do qual se desenvolvem os bancos, o 

projecto prevê a criação de uma piscina biológica. Este espaço aquático, cuja área é aproximadamente 

de 2300 m2, além de contribuir como atractivo objectiva a sua integração como elemento difusor da 

iluminação natural, bem como, amenizador climático. 

  

 7. 2.2 – Espaços Estruturantes 

 

	   Como referido o equipamento integra-se no mineral ao longo das frentes de desmonte, no 

interior poço da pedreira.  

 Sendo as suas áreas resultantes da escavação ou do corte pontual dos volumes existentes, pelo 

recursos aos métodos utilizados pelas indústrias extractiva. O equipamento integra-se na pedreira 

articuladamente com a fisionomia dos bancos existentes. Não verificando alterações na volumetria do 

poço. A integração do equipamento pressupõe tirar partido das características da paisagem, 

preservando as suas especificidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 53 – Planta de Vermelhos e Amarelos 

Fonte: Figura de Autor 
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 A reconversão dos bancos da pedreira no equipamento recorre aos métodos de desmonte a céu 

aberto e em  subterrâneo utilizados no corte e exploração de mármore, para a abertura das áreas do 

hotel. 

 O corte do mineral terá como ponto de partida uma caixa aberta no extremo Noroeste do poço, 

pelo método de desmonte a céu aberto. Com 8 metros de profundidade a caixa aberta é o ponto de 

partida para a escavação dos canais de distribuição vertical e longitudinal. Esta coluna representa o 

corpo central do equipamento. O ponto de acessos e a articulação e de vertical entre os diferentes 

bancos, e as diferentes áreas que nestes se integram. Na área abrangida por a caixa é também proposta 

a introdução das áreas de serviços do hotel. Assegurando a sua comunicação vertical e a conectividade 

entre as cozinhas disponíveis, cozinha do restaurante (piso 1) e a copa do bar (piso 4), tal como, a sua 

relação com as restantes áreas de serviço, permitindo o seu funcionamento  em rede.  

fig. 54 – Esquema de Implantação e Exploração 

Fonte: Figura de Autor 
 
 

 O equipamento desenvolvido disponibiliza 24 suítes, uma área de restauração e bar, e outros 

atractivos como três piscinas (duas exteriores e uma interior), espaços de spa e tratamentos. 

 A área de restauração é projectada à cota mais alta da caixa aberta para a escavação. De acesso 

publico e privado a implantação deste espaço, pela sua localização à cota mais alta (Piso 1), prevê o 

seu acesso e funcionamento sem perturbar o as áreas privadas do hotel, cuja implantação se sucede em 

profundidade.  Além de estrategicamente localizado, próximo dos acesso ao equipamento, a área de 

restauração é também dotada pela excelência do seu sistema de vistas. Sendo possível a esta cota obter 

uma leitura total do interior da pedreira. 
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fig. 55 – Esquema de Exploração -  Piso 1 | Área de Restauração 

Fonte: Figura de Autor 
 

 A fisionomia das bancadas intui à disposição das restantes áreas do hotel, integradas nos 

bancos de mármore, pelo contorno do poço, orientando-se para a área central da pedreira.  

 No 2º e 3º piso, onde se desenvolvem os espaços privados do hotel (área integrante das suítes) 

é proposta a distribuição das áreas estruturantes linearmente ao extremo superior das frentes de 

desmonte. As áreas projectadas visam a abertura de secções de 45 m2 (área de implantação por suite), 

nas frentes dos bancos, recorrendo aos métodos de desmonte a céu aberto. Implantados nas frentes de 

desmonte estes espaços verificam uma relação directa com o exterior optimizando ventilação e a 

captação de iluminação natural do espaço.   

   

 

 

 

 

 

 

fig. 56 – Esquema de Exploração - Piso 2 | Suites (Piso 0) 

Fonte: Figura de Autor 
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fig. 57 – Esquema de Exploração - Piso 3 | Suites (Piso 1 e Piso 0) 

Fonte: Figura de Autor 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

fig. 58 – Esquema de Exploração - Piso 3 | Suites (Piso 1) 

Fonte: Figura de Autor 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

fig. 59 – Esquema de Corte pelo Recurso ao Métodos a céu aberto – 

suítesFonte: Figura de Autor 
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 A forte relação estabelecida entre os espaços interiores e o exterior, além de assegurar um 

funcionamento sustentável do espaço, ambiciona também uma constante relação entre o interior do 

mineral e a sua paisagem matriarca. Divulgando o mármores nas suas diferentes vertentes e atribuindo 

um forte carácter temático e pedagógico à já excepcional oportunidade de habitar o mármore. 

 Para que todos as suítes disponibilizadas usufruam de um contacto directo com o mineral estes 

espaços não se podem sobrepor. A disposição vertical das suítes impossibilitaria a existência dos 

pavimentos em mármore, logo do uso do mineral para a composição do espaço. Pela sua imperativa 

disposição longitudinal, nos bancos, as suítes são propostas com 2 pisos. Objectivando diminuir a sua 

área de implantação e a optimização do aproveitamento do espaço. Prevendo a existência do maior 

número de suites disponíveis. 

 A conectividade destes espaços com as restantes áreas do hotel é estabelecida através da 

abertura de canais de circulação. Implantado no interior do mármores a abertura canais de circulação, 

prevê-se recorrente à utilização dos métodos de desmonte em subterrâneo. As áreas de circulação 

contíguas às suítes (integradas no 2º e 3º piso), como indicado na fig. 55 e 56 a escavação terá como 

ponto de partida a caixa aberta, onde se estabelecem as comunicações verticais, e desenvolve-se entre 

os extremos do banco paralelamente às suites. Definido a distribuição e os acessos às áreas intrínsecas 

nos bancos. 

 O método de desmonte a céu aberto é também utilizado para o corte do banco onde se integra 

a zona do bar  (piso 4). Integrado á cota mais baixa este espaço beneficia  da sua relação com o espaço 

exterior e as piscinas propostas. Integrado no fundo do poço a iluminação do espaço prevê-se através 

das frentes de desmonte, bem como, através do recorte da cobertura.  

 À mesma cota, é proposta a escavação da base do banco, de maior dimensão (correspondente 

ao piso 1), para a integração de espaços Spa. Com recurso aos métodos de desmonte em subterrâneo, 

tal como os canais de circulação do 2º e 3º piso, é prevista a abertura de um corredor ao longo da 

frente de desmonte. Este espaço Spa constituído por abobadas com 4.5 metros de lado visa 

disponibilizar áreas de terapias e massagens, bem como uma piscina interior, esculpida no pavimento 

de mármore.  Este atractivo além da singularidade da sua implantação, esculpido no mármore a 30 

metros de profundidade, privilegia também de uma relação física e visual directa com as áreas 

exteriores do equipamento: zona de esplanada, piscina exterior e a piscina biológica (implantadas à 

cota mais baixa do poço). 
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fig. 60 – Esquema de Exploração - Piso 4 | Bar,/ Spa 

Fonte: Figura de Autor 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

fig. 61 – Esquema de Corte pelo Recurso ao Métodos de Exploração Subterrânea – Spa 

Fonte: Figura de Autor 
 

 

7. 2. 3 – Acesso ao Fundo do Poço 

	    

 O acesso aos espaços, definidos em profundidade, é previsto através do único volume exterior 

ao poço. O volume de recepção proposto, visa a sua implantação à cota do terreno da pedreira no topo 

do poço, prologando-se por cima deste. Suspenso em pilares metálicos o volume em betão aparenta 

estar suspenso no topo do poço, referenciando a diferença entre a conta de terreno e as cotas, em 

profundidade, a que se desenvolve o equipamento. 
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A sua implantação e orientação é estrategicamente definida pelo panorama de vistas do local. Pela sua 

cota e posição é possível do interior do edifício observar outras pedreiras e escombreiras, o 

traduzindo-se na oportunidade do Hotel disponibilizar como “cartão de visita” a realidade extractiva. 
 

fig. 62 – Piso 0 | Acessos, Recepção 

Fonte: Figura de Autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 62 – Hotel | Corte 

Fonte: Figura de Autor 
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 O Hotel Mármore & Spa escavado nos bancos de mármore é inteiramente definidos pelo 

mineral. Verificando situações em que o mineral além elemento estrutural surge também como 

elemento decorativo ou definidor de algum mobiliário. 

 Excelentes exemplares do domínio do mármore no espaço são as suites. Nestes espaços além 

da estrutura o mobiliário existente é também esculpido na rocha. Como referido, desenvolvidas em 

dois pisos todas as suítes disponibilizadas estão directamente esculpidas no mármore. Sendo o seu piso 

inferior (piso 1) inteiramente definido e estruturado pelo mineral. Neste piso (área privada das suítes) 

cujo pavimento é o banco de mármore equipamentos e o mobiliário necessários ao funcionamento do 

espaço são também conseguidos através do corte e da escultura do mineral. 
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8. Brand Marketing 

 

Mármore Hotel & SPA 

 

O projecto proposto para a recuperação da pedreira de Santo António em Estremoz, foi 

desenvolvido no intuito de reconverter o espaço, atribuindo-lhe um novo uso e transformando-o num 

novo atractivo. A intervenção prevê a reconversão do espaço sem que exista a perda das características 

singulares do território, fortalecendo a assimilação da paisagem extractiva como valor promotor da 

identidade da região do Alentejo. 

A estratégia de Brands têm como objectivo principal através de uma intervenção física 

singular, impulsionar e propagar o carácter identitário do espaço, e da região. Reforçando a sua 

notoriedade dos mesmos junto do seu Targhet, objectivando a sua afirmação como ícone de referencia, 

no que diz respeito ao segmento turístico de elite. 

O Mármore Hotel & Spa consiste numa estrutura impar cuja procura pela excelência è 

evidenciada desde as suas características estruturais, às experiências que visa proporcionar, até aos 

serviços prestados. Tirando partido das alterações territoriais derivadas da exploração da pedreira o 

equipamento turístico, proposto, possibilita aos seus clientes, a experiência de desenvolver actividades 

de lazer num espaço inserido na origem do mármore. Distinção que se traduz no habitar o interior 

deste mineral, de excelência, no seu estado mais puro.  

Aliada á singularidade da sua construção e conceito, o Mármore Hotel &Spa contribui para a 

valorização do espaço existente, prevendo um forte contributo para o desenvolvimento e atractividade 

do turismo na cidade, tal como para factores económicos, sociais, urbanos, na região. 

No que respeita às sua áreas e prestação de serviços o hotel prevê a distinção de Hotel de 

Luxo. O hotel disponibiliza de uma diversidade de espaços aptos a diferentes serviços de spa ( espaços 

de relaxamento, tratamento, terapêutica, etc.), entre outros espaços de lazer como uma piscina 

aquecida, inserida numa escavação subterrânea da pedreira, uma piscina exterior de água fria, 

integrada num balcão da pedreira, e um piscina biológica, que se distingue pela sua dimensão e 

relação o “todo”. O cliente pode contar também com uma oferta Gourmet no que respeita à 
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restauração. Com vista a promover a proximidade do cliente à gastronomia local e regional, do 

Alentejo, distinta pela sua riqueza e superior qualidade. 

Relativamente à sua interacção e intervenção social o projecto desenvolvido visa a concepção 

de um espaço, de interesse turístico, que pelas suas características suas impares e exclusivas se 

divulgue internacionalmente, como um pólo de atracção para o seu targhet. Contribuindo para a 

atractividade da região e para o estimulo do sector turístico e comercial do local, favorecendo ao 

desenvolvimento de novas actividades de consumo. O projecto desenvolvido pode revelar-se também 

o ponto de partida para novos pólos de interesse turístico na cidade. Promovendo as características, 

territoriais e ambientais, da região bem como a sua cultura e os seus produtos tradicionais. 

Fortalecendo o sentimento de orgulho e pertença nas populações, realçando positivamente as 

industrias extractivas na cultura local, estimulando a economia.  

No seus carácter urbanístico a intervenção promoverá a proximidade e o reforço da relação 

entre a cidade e as pedreiras. Pelo seu carácter exclusivo o objecto turístico visa a competitividade da 

cidade através da diversidade das suas ofertas e da de espaços e experiências singualres. O projecto 

além da recuperação ambiental e paisagística da área da pedreira, inerente ao serviço urbano, prevê 

também a atribuição de novos usos ao espaço em beneficio da população e do desenvolvimento da 

cidade. Segundo as directrizes de ordenamento do território os usos propostos visam reforçar as 

potencialidades estratégicas da região, tal como o seu reconhecimento e competitividade.  

Sucintamente a estratégia de Brand do Mármore Hotel & Spa estrutura-se nos seguintes 

pilares: 

- Requalificar o espaço urbano actualmente em declínio, devolvendo-o ao serviço da 

população, satisfazendo as suas necessidades. P 

- Promover parcerias e comunhão com outros produtos locais, alimentares, agrícolas, 

vinícolas, artesanato, etc.  

- Divulgar os recursos endógenos e as actividades culturais da região. 

- Promover parcerias com empresas turísticas locais, enriquecendo as actuais ofertas 

turísticas da cidade.  

- Dinamizar a economia do local. 

- Assumir-se como “Marca” de referencia no segmentos dos Hotéis de Luxo 

- Promover o mármores e a cidade de Estremoz. 

- Solidificar a identidade atribuída pelas industrias extractivas à região. 

-  Promover a empregabilidade do local. 
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- Divulgar a extracções mineiras do “Triângulo do Mármores e a excelência do seu 

património. 

- Destacar a cidade no Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e geológico de 

Portugal 

- Colaborar com outras iniciativas na reutilização de pedreiras como o projecto para a 

Ópera da Gradinha Vila Viçosa 

 

Nesta perspectiva o Mármore Hotel & Spa destaca-se no mercado pelas suas características 

excepcionais, pela sua localização estratégica e pela singularidade da sua construção.  Posicionando-se 

como modelo no que diz respeito à oferta de hotelaria de elite, fazendo jus a irrefutável excelência da 

mineral em que se insere o Mármore Hotel & Spa assume-se como um objecto arquitectónico raro, 

com bases preciosas e uma importância intangível no meio em que se insere. 
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9. Contextualização da Proposta no QREN 

 
 
 A proposta desenvolvida para a reabilitação da Pedreira de St.º António, em Estremoz, 

enquadra-se nas directrizes de valorização do território definidas no Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN). Posicionando-se, assim, como candidata a beneficiário dos fundos de apoio 

previstos neste. 

 Segundo a sua publicação oficial o “QREN" assume-se como grande desígnio estratégico a 

qualificação dos portugueses e das portuguesas, valorizando o conhecimento, a ciência, a tecnologia e 

a inovação, bem como a promoção de níveis elevados e sustentados de desenvolvimento económico e 

sócio-cultural e de qualificação territorial".  Este desígnio visa "assegurar a superação dos mais 

significativos constrangimentos à consolidação de uma dinâmica sustentada de sucesso no processo de 

desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, é assegurada pela concretização, com o 

apoio dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão, por todos os Programas Operacionais, 2007-

2013, de três grandes Agendas Operacionais Temáticas, que incidem sobre três domínios essenciais de 

intervenção, o potencial humano, os factores de competitividade da economia e a valorização do 

território". Sendo a concretização destas agendas regulada pelos princípios orientadores assumidos 

pelo QREN através de cinco Programas Operacionais (PO) 

 O projecto de reabilitação proposto enquadra-se na Agenda Operacional para a Valorização 

do Território pelos Programas Operacionais Regionais do Continente, respectivamente pelo 

Programa Operacional 'Alentejo'. 

 Segundo o QREN "A Agenda Operacional para a Valorização do Território que, visando dotar o 

país e as suas regiões e sub-regiões de melhores condições de atractividade para o investimento 

produtivo e de condições de vida para as populações, abrange as intervenções de natureza infra-

estrutural e de dotação de equipamentos essenciais à qualificação dos territórios e ao reforço da coesão 

económica, social e territorial." 

 Segundo a INALTEJO o Programa Operacional 'Alentejo', integrado no objectivo de 

"convergência" 37, é apoiado pela União Europeia ao abrigo do Fundo de desenvolvimento Regional 

(FEDER)", sendo que este programa abrange o período de 2007-2013. Os beneficiários do programa: 

empresas privadas, associações empresariais e autarquias locais e suas associações. 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
37 O Objectivo de Convergência, semelhante ao anterior objectivo n.º 1, destina-se a acelerar a convergência das regiões e dos 

Estados-Membros menos desenvolvidos através da melhoria das condições de crescimento e emprego (FEDER) 
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 A proposta enquadra-se neste PO 'Alentejo' no seguimento do ponto "1. Objecto e finalidade do 

programa” segundo os seguintes objectivos propostos: "estabelecer as condições de crescimento 

através: da qualificação e valorização do território; da exploração dos recursos naturais e do 

património da região; da melhoria da qualidade e do ambiente"; e do ponto "2. Efeitos Previstos dos 

investimentos, o programa prevê o reforço da competitividade através: (…) da promoção e da 

inovação (…), da criação de condições favoráveis ao investimento na região; da regeneração das 

cidades e qualidade de vida, (…) e a qualificação dos espaços sub-regionais, bem como da cultura 

(…)."  

 A proposta com especial incidência no âmbito do Turismo que segundo os efeitos previstos pelo 

INALTEJO "representa igualmente um elemento de desenvolvimento económico da região", (em 

concordância com o PROTA). 

 Em relação ao ponto "3. Prioridades", do PO 'Alentejo', a proposta integra-se: 

Na "Prioridade 2: Desenvolvimento Urbano" - Segundo a síntese do PO, referido,  a Prioridade 2 

incide em três áreas de intervenção em duas das quais o projecto pode ser considerado pelas alíneas: 

"Parcerias para a regeneração urbana - (…) o crescimento desordenado e desqualificado das periferias 

e a existência de espaços devolutos/obsoletos em meio urbano impõem intervenções integradas de 

renovação urbana. Esta área de intervenção privilegia operações integradas de: (…) qualificação das 

periferias urbanas e outros espaços relevantes para a estruturação urbana; renovação das funções e dos 

usos de áreas abandonadas ou com usos desqualificados."; e em segundo, a reabilitação e valorização 

de áreas extractivas;" e " Valorização económica do espaço rural - (…) promover acções integradas de 

valorização económica, com elevado grau de inovação, dos recursos endógenos e singulares dos 

territórios, (…)". 

  

 O projecto desenvolvido é também um possível beneficiários do programa PROVERE, que 

segundo o QREN "que pretende estimular iniciativas dos agentes económicos orientadas para a 

melhoria da competitividade territorial de áreas de baixa densidade que visem dar valor económico 

aos recursos endógenos e tendencialmente inimitáveis do território". Neste programa o espaço de 

intervenção Zona dos Mármores é referido a candidato a PROVERE pelo respectivo PO 'Alentejo' 

onde " as candidaturas aprovadas visam nomeadamente a valorização económica do recurso mármore, 

a promoção da eficiência energética em espaço rural, a integração da vertente turística (…)". 

Segundo o QREN "Baseados numa perspectiva de integração programática inovadora, os PROVERE 

centram-se no estabelecimento de parcerias, envolvendo actores públicos e privados (…)", sendo estas 

parcerias as respectivas beneficiárias do apoio. 
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10. TESE 

 

 As paisagens extractivas são fenómenos cuja origem remonta às necessidades de 

desenvolvimento do homem e das regiões que habita. De natureza utilitária, as pedreiras são espaços 

representativos da relação do homem com os recursos do território e do reconhecimento do seu valor 

excepcional. 

 A exploração de recursos minerais representa, desde a antiguidade, um dos sectores vitais na 

economia e no desenvolvimento das regiões. Com forte expressão económica, estas actividades 

humanas são também bastante visíveis no território.  

 As indústrias extractivas pelas suas necessidades e objectivos incidem brutalmente no 

território, repercutindo-se fortemente nos solos e nos ecossistemas e, consequentemente, na paisagem. 

Situações que na ausência de controlo e cuidado ambiental e paisagístico se podem traduzir em 

situações de prejuízo para o local e para a sua imagem, bem como no fortalecimento das animosidades 

existentes entre as populações e estas actividade, deixando o equilíbrio e a sustentabilidade do espaço 

por assegurar. 

 Com evidentes impactos, as explorações mineiras consideram-se ainda assim inofensivas para 

as populações vizinhas. Os seus impactos físicos, embora inegáveis são, também considerados 

maioritariamente circunscritos ao local de exploração. Todavia, o impacto visual revela-se um ponto 

fundamental, uma vez que, as dimensões das pedreiras são  fenómenos evidentes nas paisagens, o que 

em situações de ausência ou marginal tratamento e organização do espaço, traduzir-se-ão em situações 

de declínio paisagístico. 

 Contudo, a exclusividade do fenómenos e a espectacularidade das paisagens extractivas 

atribuem, ao fenómeno, um carácter identitário e competitivo. Uma pedreira, pelas suas características 

excepcionais, pode revelar-se a imagem de “marca” das regiões, promovendo o local e os seus 

recursos endógenos. 

 Neste sentido, a protecção ambiental e paisagística destes espaços, além de imperativos 

legislativos, são também meios condutores do desenvolvimento de uma identidade na região, bem 

como da promoção dos recursos do território. 

 Resultantes da acção do homem e da satisfação das suas necessidades, as pedreiras são 

espaços cuja origem se encontra estritamente relacionada com o seu carácter utilitário. Actualmente 

verificam-se inúmeros casos em que estes espaços prolongam a sua utilidade e contributo, social e 

económico, após o término das suas funções genéricas, as explorações de minerais. Situações em que 

a recuperação das explorações se traduziram na oportunidade de garantir a sustentabilidade ambiental 

do local atribuindo-lhe ao mesmo tempo um carácter utilitário.  
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 A análise de projectos de recuperação ambiental e paisagística aplicados à reabilitação de 

pedreiras promoveram a criação de novos espaços atractivos. Tirando partido das especificidades do 

território e em favor da população e do local, prevêem a reconversão do espaço em novas áreas 

promissoras do desenvolvimento da cidade. 

 Neste sentido, verifica-se a adopção de soluções criativas, cuja qualidade e prestigio 

dependem apenas do projecto desenvolvido para a recuperação do local. 

 A reconversão de pedreiras, com grande valor pelas suas características ímpares e exclusivas, 

em novos pólos atractivos contribuirá para a preservação destes espaços, bem como, para o reforço do 

seu reconhecimento enquanto espaços úteis. Traduzindo uma clara vantagem competitiva no 

desenvolvimento e promoção da região e dos respectivos recursos naturais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  79	  

11. Bibliografia 

 

A. RAMOS PEREIRA; J. L. ZÊZERE; P. MORGADO, Os Recursos Naturais em Portugal: Inventariação e 

Proposta de um Modelo Geográfico de Avaliação; Centro de Estudos Geográficos, Faculdade de Lisboa; 

Publicações X Colóquio Ibérico de Geografia (2005); Disponível em 

http://www.apgeo.pt/files/docs/CD_X_Coloquio_Iberico_Geografia/pdfs/089.pdf (Consult. 08/2011); 

A Pedreira, Estádio Nacional de Braga: http://estadios.wordpress.com (Consult. 04/2011) 

ALMEIDA, Maria Helena; Biodiversidade e Conservação - Exploração Mineira versus Ambiente(2007); 

Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior de Agronomia; 

ALVES, Maria Helena, Património Cultural e Ambiental e a Problemática do Desenvolvimento – “NATAS” DE 

MÁRMORE (1996); ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PORTALEGRE 

BASTOS, Mário e AZEVEDO E SILVA, Isabel, Uma Diversidade de Soluções para a Reconversão, 

Reabilitação e Recuperação Paisagística de Pedreiras (2005), l; Disponível em 

http://www.visaconsultores.com/pdf/ANIET_2006_MBIS_artigo.pdf (Consult. 08/2011); 

BASTOS, Mário e AZEVEDO E SILVA, Isabel – Visa Consultores; Restauração, Reabilitação, Reconversão 

na Recuperação Paisagística de Minas e Pedreiras (2006); Disponível em 

http://www.visaconsultores.com/pdf/ANIET_2006_MBIS_artigo.pdf (Consult. 04/2011) 

http://www.visaconsultores.com/pdf/ANIET_2006_MBIS_artigo.pdf (Consult. 08/2011); 

BIRNIE LOCH: http://homepages.tesco.net/~alan.kinnersley/birnielochgallnum1/index.htm ; 

BUTCHART GARDENS: www.butchartgardens.com ; 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ, E. A. Espaço e Arquitectura, LDA. Plano de Pormenor da Zona 

Industrial de Estremoz - VOL 2 – Caracterização da Indústria de Mármore da Região (1991); 

COMISSÃO EUROPEIA, INALTEJO (2007); Programa Operacional: ‘Alentejo’; Disponível em 

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=PT&gv_reg=ALL&gv_PGM=12

19&LAN=17&gv_PER=2&gv_defL=7 (Consult. 12/2010) ; 

CORREIA, Otília, Projectos de Reabilitação em Pedreiras Calcárias; Disponível em 

http://cebv.fc.ul.pt/cienciaonline/RevegetacaoPedreiras.htm#reabilita (Consult. 05/2011); 

Diário da Républica – 1ª Série – nº 148 – 2 de Agosto de 2010; Resolução do Conselho de Ministros                      

n.º 53/2010; Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo; 

Diário da Républica - I Série - A nº 232 – 6 de Outubro de 2001; Ministério do Ambiente e do Ornamento do 

Território , Decreto-Lei nº 270/2001; 



	  80	  

Diário da Républica – I Série – A nº 102 – 3 de Maio de 2000; Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, Decreto-Lei nº 62/2000; 

Diário da Républica – I Série – A nº 288 – 13 de Dezembro de 1999; Ministério do Ambiente e do Ordenamento 

do Território, Decreto-Lei nº 544/99; 

Diário da Républica – I Série – A nº 63 – 16 de Março de 1990; Decreto-Lei nº 90/90; 

Diário da Républica – I Série – A nº 63 – 16 de Março de 1990; Decreto-Lei nº 89/90; 

Diário da Républica – 1ª Série – B nº 106 – 23 de Abril de 2008 ; MINISTÉRIOS DO AMBIENTE DO 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA ECONOMIA E DA 

INOVAÇÃO, Portaria n.º 465/2008; 

Diário da Républica – 1ª Série – B nº 106 – 8 de Maio de 2002; Presidência do Conselho de Ministros, 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2002, Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos 

Mármores (PROZOM); 

Diário da Républica – I Série – B nº 254 – 3 de Novembro de 1995;  Presidência do Conselho de Ministros, 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 122/95; Regulamento do Plano Director Municipal de Estremoz; 

Escola Secundária de Vila-Viçosa, AS PEDREIRAS E A PAISAGEM – Rochas Ornamentais; 

EUROPA – Sínteses da Legislação da UE, Disposições gerais FEDER – FSE – Fundo de Coesão (2007 2013); 

Disponível em http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24231_pt.htm (Consult. 

12/2010) 

EUROPA – Sínteses da Legislação da UE, Fundo de Coesão; Disponível em 

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/l60018_pt.htm 

P. GUERREIRO, Humberto Jorge, EXPLORAÇÃO SUBTERRÂNEA DE MÁRMORES – Aspectos 

Geotécnicos – UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA, INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (2000) 

FADIGAS, Leonel, Fundamentos Ambientais do Ordenamento do Território e da Paisagem; Edições Sílabo 

(2007); 

FALÉ, P. (et al); O reordenamento da actividade extractiva como instrumento para o planeamento regional: 

Vila Viçosa, Portugal. Boletín Geológico y Minero (2006); INETI – Instituto Nacional de Engenharia, 

Tecnologia e Inovação; Disponível em http://revistas.igme.es/index.php/bgm/article/view/162/160 (Consult. 

07/2011) 

INETI, Área de Geologia Económica - OLIVEIRA, Daniel, RAMALHO, Elsa, SANTANA, Helena, FALÉ 

Patrícia e HENRIQUES, Paulo; Os Recursos Minerais na Nossa Vida, (2007), Disponível em 

http://www.lneg.pt/download/1446/folheto_minerais.pdf; (Consult. 08/2011); 



	  81	  

INSTITUTO GEOLÓGICO E MINEIRO (2000); Portugal – Indústria Extractiva; Disponível em http://e-

geo.ineti.pt/edicoes_online/diversos/ind_extractiva/parte1.htm (Consult. 05/2011); 

INSTITUTO GEOLÓGICO E MINEIRO (2001); Projecto de Execução para a Exploração Subterrânea de 

Mármores na Região de Pardais – Relatório Síntese; Instituto Geológico e Mineiro; Disponível em http://e-

Geo.ineti.pt/geociencias/edicoes_online/diversos/marmores_pardais/default.htm (Consult. 05/2011); 

INSTITUTO GEOLÓGICO E MINEIRO (1999); Regras de Boa Prática no Desmonte a Céu Aberto; Disponível 

em http://e-geo.ineti.pt/edicoes_online/diversos/boa_pratica/indice.htm 

F. Brodkom (2000); As Boas Práticas Ambientais na Indústria Extractiva: Um Guia de Referencia. Divisão de 

Minas e Pedreiras do Instituto Geológico e Mineiro. Disponível em http://e-

geo.ineti.pt/edicoes_online/diversos/praticas_ambientais/indice.htm (Consult. 05/2011) 

LOPES, Luís, (Docente do Departamento de Geociências da Universidade de Évora); O triângulo do Mármore – 

Estudo Geológico; 

LOPES, Luís (Docente do Departamento de Geociências da Universidade de Évora); Recursos Naturais, Rochas 

Ornamentais: O Mármore; 

LOPES, L., Silva, J. B., Controle Estrutural e Constrangimentos Geológicos na Exploração de Mármores no 

Anticlinal de Estremoz–Alentejo–Portugal; Centro de Geofísica de Évora e Departamento de Geociências, 

Universidade de Évora; 

M. NUNES, PAULO J. De Oliveira; Recursos Geológicos Não Metálicos: Prospecção, Pesquisa, Exploração 

(‘rochas industriais, argilas, areias, ornamentais’); Dissertação de Mestrado, Instituto Superior Técnico – 

Universidade Técnica de Lisboa (2009/2010); 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – GPP, 

Gabinete de Planeamento e Politicas; O PROT-Alentejo na Perspectiva do MADRP; Disponível em 

http://www.gpp.pt/Ambiente/PROT/Alentejo/index.html (Consult. 12/2010); 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo - Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Alentejo, Sessão pública de apresentação (2006); 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional - Inspecção-Geral  do 

Ambiente e do Ordenamento do Território; Temática das Pedreiras 2004; 

ÓPERA DE DALHALLA: www.dalhalla.se ; 

QREN, Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-2013); O QREN; Disponível em: www.qren.pt  

(Consult. 12/2010); 



	  82	  

Pedreira da Gradinha: http://www.cm-vilavicosa.pt (Consult. 04/2011) 

QREN, Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-2013); O QREN – Eixos Prioritários - IX;  Disponível 

em: www.qren.pt (Consult. 12/2010); 

QREN, Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-2013); O QREN – O Programa;  Disponível em: 

www.qren.pt (Consult. 12/2010); 

QREN, Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-2013);; O QREN - Programa de Valorização 

Económica de Recursos Endógenos;  Disponível em: www.qren.pt (Consult. 12/2010); 

ROTEIRO DAS MINAS E PONTOS DE INTERESSE MINEIRO E GEOLÓGICO DE PORTUGAL: 

www.roteirodeminas.pt (Consult. 02/2012);  

SAMEIRO, Tiago e AUGUSTO, Susana; Temática das Pedreiras com Emissão de Declaração de Impacte 

Ambiental, Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento (2008); 

ST. MARYS, ONTÁRIO CANADA: http://www.townofstmarys.com; 

TURISMO DE PORTUGAL – Ministério da Economia e da Inovação - Plano Estratégico Nacional do Turismo 

– Para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal (2007); 

VARELA MARTINS (et al.), Natas de Corte e Serragem e Polimento de Mármore: Estudos de Caracterização 

e Aplicabilidade; Rev. A PEDRA nº. 57 (1995); 

VIVAS, Carla Isabel, A Indústria de Mármore no Triângulo Estremoz – Borba – Vila Viçosa: Análise de 

Estratégias Competitivas e de Desenvolvimento – Dissertação do Mestrado em Gestão de Empresas, Instituto 

Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (2002); 

 

 

  

 
 
 
 
	  

 

 

 

 

 



	  83	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................. 14084  Palavras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  84	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - Mármore Hotel & Spa – O Projecto 

(Anexos) 

	  


