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Plano de Pedreira

1 – INTRODUÇÃO - APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A empresa TELMO DUARTE – Comércio de Pedras Naturais, Sociedade Unipessoal, Lda, daqui
em diante designada por Telmo Duarte Lda, exerce a sua atividade empresarial no âmbito da
indústria extrativa, no sub-setor dos minerais não metálicos, tendo como objeto a extração e
comercialização de calcários ornamentais, em bloco e transformados.

Trata-se de uma empresa cuja atividade sempre consistiu na exploração e comercialização de
rochas ornamentais carbonatadas extraídas de várias zonas do Maciço Calcário Estremenho
(MCE), nomeadamente do concelho de Ourém.
O presente projeto de exploração da pedreira “Chapadas” tem como objetivo a atribuição, nos
termos do Decreto-Lei n.º340/07 de 10/12, dos direitos de exploração de massas minerais de
calcário, que constituem uma importante reserva de rocha ornamental, com vista ao
abastecimento da fileira da indústria de corte, serragem, transformação e polimento, para
comercialização no mercado nacional e internacional.
A pedreira, designada “Chapadas”, situa-se no lugar denominado Chapadas-Casal Farto,
freguesia de Fátima, concelho de Ourém, distrito de Santarém. A atribuição da licença de
exploração será efetivada em nome de Telmo Duarte Lda, com sede em Rua São João de Deus,
n.º21, Lt.6, 3º Dt.º, 2495-456 Cova da Iria – Fátima, contribuinte n.º507073363, possuindo o CAE
23701 (fabricação de artigos de mármore e de rochas similares).
O recurso mineral – calcário sedimentar – a explorar na pedreira “Chapadas”, o mesmo que é
explorado nas unidades similares vizinhas que integram o denominado  Núcleo do Casal Farto
(NCF), possui utilização como rocha ornamental, uma vez que apresenta características físicomecânicas e parâmetros de qualidade e tecnológicos que lhe conferem aptidão para aplicação
em pavimentos de utilização moderada, revestimentos internos e externos de paredes, cantarias,
ladrilhos, e decoração variada.
O presente projeto visa a exploração deste recurso mineral numa área de lavra com 12744 m2,
definida no interior da pedreira com uma área de 17901 m2, perspetivando-se um horizonte de
vida útil da exploração/reservas exploráveis do recurso mineral a rondar os 32 anos.
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As ações a desenvolver na pedreira “Chapadas” são definidas com o objetivo de atingir as
seguintes metas:
 Harmonização entre a exploração sustentável do recurso e o impacte ambiental induzido na
envolvente.
 Processo de melhoria contínua no desempenho das medidas de minimização da perturbação
ambiental.
 Baixos custos operacionais em fase com a otimização da política ambiental versus
recuperação paisagística da área intervencionada.
 Redução, racionalização e reutilização dos resíduos industriais gerados na atividade extrativa
a desenvolver.
 Segurança e saúde dos trabalhadores, implementada de acordo com a organização dos
Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.

A implementação das regras de arte de lavra na pedreira atenderá ao princípio das Melhores
Tecnologias Disponíveis (MTD’s) aplicadas em explorações de massas minerais a céu-aberto. A
metodologia de exploração da pedreira seguirá uma estratégia de recuperação paisagística e de
exploração sustentada do recurso mineral, com vista à reconversão da área de acordo com a
sua nova realidade morfológica e em fase com as suas mais-valias do ponto de vista comercial.

O modelo de reconversão paisagística adotado para o final do presente projeto de exploração
visa o melhor compromisso técnico-económico da sua implementação, compatível com a nova
realidade e de modo a minimizar os efeitos do passivo ambiental induzido, numa estratégia de
restituição do espaço afetado e do uso do solo à sua condição de equilíbrio ecológico natural.
A exploração da pedreira “Chapadas” constitui à data a única atividade no setor extrativo sobre a
qual a empresa pretende obter os direitos de exploração, traduzindo-se a consumação deste ato
numa fonte de criação de riqueza e de trabalho na empresa, a juntar às pedreiras e aos
estabelecimentos de transformação de pedra que a empresa possui atualmente.
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A comercialização do material pétreo produzido na pedreira será realizada sob a forma de blocos
ornamentais com dimensões comerciais, e sob a forma de diversos produtos transformados nas
unidades industriais de corte, serragem e polimento da Telmo Duarte Lda. A atividade de
transformação e beneficiação dos blocos calcários provenientes das suas pedreiras, tem por
objetivo conferir valor acrescentado à matéria-prima extraída nas pedreiras próprias.

A empresa fornece chapa e ladrilho para revestimento interior e exterior, e material acabado por
medida com diferentes tipos de acabamento, tendo em conta as exigências dos seus clientes:
serrado, polido, envelhecido, bujardado, amaciado, flamejado, etc.

Assim, e para apoio à atividade extrativa da rocha ornamental, a empresa possui em Fátima
(Moita Negra – estrada de Minde, junto à autoestrada A1) uma Unidade Industrial de Corte e
Serragem de Blocos, que funciona como entreposto de receção dos blocos provenientes das
suas pedreiras.

A unidade dispõe de vários equipamentos de corte e de acabamento, como por exemplo
monolâminas para aparelhagem/esquadrejamento de blocos, monofios, mesas de polimento e
acabamento de chapa e ladrilho, assinalando-se a existência de um pórtico (ponte rolante) para
arrumação dos produtos acabados, reservatório e sistema de reciclagem de água.

Grandes armazéns e parques de stockagem de produtos acabados, escritórios, instalações
sociais, refeitório/cantina, completam as infra-estruturas de apoio existentes, tendo esta unidade
capacidade para no futuro incorporar outros equipamentos para a transformação das matériasprimas provenientes das pedreiras próprias, nomeadamente da pedreira “Chapadas”.

Os blocos, depois de tratados e beneficiados na unidade industrial da Telmo Duarte, seguem
para os vários circuitos e canais de distribuição (nacionais e estrangeiros) de materiais pétreos
decorativos com aplicação no acabamento de interiores e no revestimento de exteriores.

Este entreposto revela-se atualmente como um importante polo de stockagem e comercialização
da Telmo Duarte. As Fotos 1 e 2 ilustram aspetos particulares do interior e do exterior das
instalações industriais que a empresa possui em Fátima.
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Foto 1 - Aspeto visual dos equipamentos do interior da Unidade
Industrial da Telmo Duarte Lda, sita em Fátima.

Foto 2 – Aspeto visual dos equipamentos do exterior da Unidade
Industrial da Telmo Duarte Lda, sita em Fátima.
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Da extração a realizar na pedreira “Chapadas”, a empresa comercializa uma tipologia de calcário
com aptidão ornamental que, dadas as características texturais, de tonalidade e físicomecânicas que apresenta, lhe permite abranger vários mercados da construção civil e obras
públicas, nomeadamente para exportação (90% da produção) para países com tradição no uso
de rochas carbonatadas e similares, tais como Espanha, França, Bélgica, Itália e China.

Os recursos endógenos e o know-how da empresa, a sua implantação nos mercados nacional e
internacional, e a sua estratégia comercial, são a base para o sucesso económico e social da
empresa, o qual é proporcionado pela exploração das pedreiras da Telmo Duarte, com a
continuidade a ser garantida pela pretensão na exploração da pedreira ”Chapadas”.
O calcário comercial – Creme de Fátima –, proveniente desta pedreira, possuiu aptidão para
utilização no setor pétreo decorativo, em aplicações de qualidade, de prestígio e de requinte,
tendo vindo a conquistar uma difusão/aceitação além-fronteiras. O racional aproveitamento
técnico-económico e valorização do recurso mineral de acordo com os interesses da economia
nacional serão seguidos pelas políticas comerciais da empresa.
2 – ANTECEDENTES PROCESSUAIS
O interesse na exploração da pedreira “Chapadas” surge no seguimento da prospeção e
pesquisa realizada na área do projeto, cujos resultados se revelaram bastante positivos ao ponto
da Telmo Duarte propiciar os devidos investimentos, nomeadamente ao nível dos estudos
necessários para o licenciamento de uma exploração de pedreira no local alvo de pesquisas.

Conforme documento anexo a esta página, a atribuição desta licença de pesquisa foi atribuída
pela DRELVT à empresa Topázio Branco – Extração de Pedra Lda, através do ofício com a ref.ª:
SIRG P 50015, of.º n.º010131, de 07 de outubro de 2014, para a execução do plano de
trabalhos de pesquisa aprovado em 30 de setembro de 2014.

Deste processo consta ainda a certidão de parecer favorável de localização emitida pela
CCDRLVT em 29 de novembro de 2013, e a certidão de autorização favorável emitida pelo
município de Ourém por despacho datado de 03 de abril de 2014.
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A 19 de fevereiro de 2015, a Telmo Duarte Lda solicita à DRELVT o averbamento para seu
nome da licença de pesquisa que tinha sido atribuída à empresa Topázio Branco, Lda, tendo
para tal apresentado os documentos anexos à página anterior (ofício dirigido à DRELVT,
requerimento com pedido de transmissão de licença, e acordo de cedência da licença de
pesquisas).

Face aos bons resultados da prospeção realizada, e com a finalidade de obter a licença de
exploração da pedreira ”Chapadas”, a Telmo Duarte Lda diligenciou no sentido da instrução do
processo de legalização da pedreira nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º340/2007 de
12/10, elaborando o presente Plano de Pedreira, e no cumprimento da legislação ambiental nos
termos do Decreto-Lei n.º151-B/2013 de 31/10, elaborando o respetivo Estudo de Impacte
Ambiental a submeter à Autoridade de AIA.
3 – PRETENSÃO DA EMPRESA NA EXPLORAÇÃO DA PEDREIRA

Como referido, a pretensão da empresa na atribuição da licença de exploração da pedreira
“Chapadas” iniciou-se com o pedido de licença de pesquisa nos termos do n.º1 do artigo 20.º do
Decreto-Lei n.º270/01 de 6/10, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º340/07 de 12/10, a
que correspondeu o processo SIRG P 50015 instruído na Direção Regional da Economia de
Lisboa e Vale do Tejo (DRE-LVT).
A Telmo Duarte Lda pretende explorar a pedreira “Chapadas” de forma a garantir no curto,
médio e longo prazo a continuidade da produção do calcário de Fátima que atualmente extrai da
pedreira vizinha n.º6576 “Valinho do Curral”, prolongando assim a atividade extrativa da empresa
neste importante núcleo de pedreiras – o Núcleo do Casal Farto (NCF). Esta necessidade
imperativa deriva da diminuição acentuada das reservas exploráveis de calcário ornamental na
pedreira vizinha licenciada da Telmo Duarte (“Valinho do Curral”).

É nesta linha de desenvolvimento económico sustentado que a Telmo Duarte pretende executar
o presente projeto de exploração da pedreira “Chapadas”, visando dar continuidade à extração
de calcário ornamental na variedade “Creme de Fátima”, e tendo como base os seguintes
pressupostos:
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 Localização da pedreira num importante núcleo extrativo de exploração do calcário ornamental
denominado comercialmente por “Creme de Fátima”, o Núcleo do Casal Farto (NCF).
 Elevada procura da tipologia de calcário “Creme de Fátima” ao nível dos mercados asiático e
europeu.
 Custos de extração mais económicos uma vez que a exploração da pedreira “Chapadas”
aproveitará várias das sinergias já instaladas na pedreira vizinha “Valinho do Curral”, igualmente
explorada pela Telmo Duarte Lda.
 Vias privilegiadas de acesso rodoviário à unidade extrativa “Chapadas”, o que facilita a
expedição do recurso até à unidade industrial de corte e serragem da empresa sita na Moita
Negra.
 Quantitativo das reservas e percentagem de matéria-prima de qualidade ornamental.
 Conhecimento dos mercados e canais para escoamento do produto.
O projeto de licenciamento que a empresa pretende levar a efeito para a pedreira “Chapadas”
2

2

assenta numa área de pedreira com 17901 m , que engloba uma área de lavra com 12744 m e
uma área de defesa com 5157 m2, conforme a distribuição de áreas apresentada na Planta Nº1
do Anexo 4 ao presente documento - Planta de Situação e Planeamento, à escala 1/500.
As reservas de calcário ornamental na variedade “Creme de Fátima” contidas na área de lavra
da pedreira “Chapadas” permitirão uma rentabilidade económica e sustentada da exploração em
consonância com a otimização e a racionalização dos recursos utilizados.
No Anexo 1 apresenta-se com a implantação da poligonal da pedreira “Chapadas” o seguinte:

- Extrato das folhas n.º309 e n.º319 da Carta Militar de Portugal, à escala 1/25000;
- Extratos das Plantas de Ordenamento e Condicionantes do PDM de Ourém, à escala 1/25000;
- Extratos das Plantas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional
(REN), à escala 1/25000.
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4 - ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO DO PROJETO

Sob o ponto de vista técnico-legal, os documentos elaborados (PP e EIA) têm como objetivo
primordial a adaptação da exploração da pedreira “Chapadas” ao Dec-Lei n.º340/07 de 12/10, a
sua compatibilidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor (IGTs), e o cumprimento
com a legislação específica sobre estudos de impacte ambiental.
O licenciamento do “Projeto de Exploração da Pedreira Chapadas” é da competência da Direção
de Serviços de Minas e Pedreiras da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), do Ministério
do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia.

A legislação em vigor que regulamenta a exploração e o aproveitamento de massas minerais
(Dec. Lei n.º270/01 de 6/10 com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º340/07 de
12/10), conjugada com a legislação específica sobre estudos de impacte ambiental (Decreto-Lei
n.º151-B/2013 de 31/10 com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º47/2014 de 24/03),
impõem a uma exploração que em conjunto com outras unidades similares, num raio de 1 km,
ultrapasse os 15 ha, fique condicionada a um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
que sirva de base a uma avaliação integrada dos impactes causados pela exploração ao longo e
após a sua vida útil, e à discriminação das respetivas medidas minimizadoras.

A empresa pretende, com a elaboração deste PP e do EIA que o acompanha, obter o
licenciamento para a pedreira “Chapadas” no cumprimento do Dec. Lei n.º340/07 de 12/10
(exploração de massas minerais), e do Dec. Lei n.º151-B/2013 de 31/10 (procedimento de AIA).
O presente Plano de Pedreira (PP), elaborado para uma área de pedreira com 17901 m2, seguiu
as diretivas consignadas no Anexo VI ao Dec. Lei n.º340/07 de 12/10, descrevendo-se a
metodologia de exploração do jazigo mineral - Plano de Lavra (PL) -, de uma forma integrada e
em articulação com um conjunto de diretrizes de mitigação do passivo ambiental induzido, e com
as medidas de recuperação paisagística preconizadas para a área a intervencionar - Plano
Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) -, a implementar durante a atividade e após a
vida útil da pedreira.
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De salientar que se trata da extração de um recurso mineral escasso, previsivelmente com
reservas reduzidas a nível nacional, e com parâmetros de qualidade intrínsecos à formação
geológica ocorrente no local alvo de estudo.

Estando a exploração desta pedreira condicionada à obrigatoriedade da apresentação de um
EIA, considera-se, pelos factos sublinhados, que o projeto proposto é indispensável à economia
nacional.

5 - CARACTERIZAÇÃO BIOFISICA DA ÁREA DO PROJETO
A descrição geral os elementos constituintes ao nível da caracterização física do terreno e da
síntese de condicionantes serão expostos no Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA), remetendo-se a leitura de pormenor para os descritores Geomorfologia, Climatologia,
Hidrologia e Hidrogeologia, Ecologia, Paisagem, Solos, Uso dos Solos e sua relação com as
Figuras de Ordenamento do Território.
6 – ENQUADRAMENTO GERAL DO PROJETO
6.1 – Considerações Gerais

A área do projeto insere-se numa zona produtiva em calcários ornamentais, que se destaca pela
ocorrência de calcários de cores claras e elevada pureza atribuídos às formações do Dogger
datadas do Jurássico Médio (Caloviano), aflorantes no planalto de Fátima, a NE do alinhamento
Porto de Mós-Alvados-Minde.

Para atingir os objetivos preconizados, pretende gerir-se de modo sustentado o aproveitamento
integral e racional do recurso geológico, tanto nos aspetos quantitativos como nos qualitativos,
em consonância com a economia da exploração, com a segurança de pessoas e bens, com o
respeito pelas zonas de defesa, com a proteção do meio ambiente, e com a recuperação
ambiental e paisagística da área intervencionada e envolvente.

No Anexo 4 ao presente documento apresentam-se as plantas/desenhos da lavra e da
recuperação paisagística, as quais assumem os seguintes números e designações:
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 Planta Nº 1  Situação e Planeamento.
Planta Nº 2  Lavra.
Planta Nº 3  Recuperação Paisagística.
Planta Nº 4  Perfis.
6.2 – Enquadramento Geográfico, Acessos e Poligonal da Pedreira
A área em estudo (pedreira “Chapadas” – lugar de Casal farto) localiza-se na freguesia de
Fátima, concelho de Ourém, distrito de Santarém.

A região onde se localiza a pedreira é servida por várias autovias da Rede Fundamental das
Estradas Portuguesas: a Estrada Nacional EN1/IC2 e a Autoestrada A1, que servem de eixos
rodoviários para as regiões Centro-Norte, e a Autoestrada A8 que serve a zona Litoral Sul. Mais
para Este, e mais próximo de Torres Novas, o IP6 e o IC3, como principais eixos de acesso ao
interior do território nacional.

Além das vias pertencentes à Rede Fundamental, a zona da pedreira é, a Norte, servida pela
Estrada Nacional EN356, que faz a ligação Batalha-Fátima-Ourém e, a Sul, pela Estrada
Nacional EN243, que faz a ligação Porto de Mós-Torres Novas.

A Estrada Nacional EN360 que faz a ligação de Fátima a Minde ligando à EN243 (Porto de MósTorres Novas), constitui o eixo viário mais próximo da área da pedreira. Na região existe ainda
uma rede de estradas municipais com menor impacte rodoviário.

O principal acesso pode assim ser feito pela EN360, tomando-se em Boleiros e à esquerda uma
estrada secundária que passa pela povoação da Maxieira, tomando-se a partir desta via e antes
de chegar ao Casal Farto uma estrada de piso misto (alcatrão e terra batida) até à pedreira e/ou
até às restantes explorações do núcleo extrativo do Casal Farto. Estre troço de terra batida é
conhecido por “Estrada da Pedra Alva”.
Sendo o acesso pelo setor sul da pedreira efetuado pela Estrada da Pedra Alva, o acesso à
pedreira pelo setor norte é feito pela EM357 que liga Fátima a Torres Novas. As Fotos 3 e 4
ilustram, respetivamente, a entra sul e a entrada norte para a pedreira “Chapadas”.
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Foto 3 – Entrada sul da pedreira a partir da Estada da Pedra Alva.

Foto 4 – Entrada norte da pedreira a partir da EM357 (Fátima/Torres Novas).
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A envolvente da pedreira caracteriza-se por terrenos do domínio privado, ocupados por matos
incipientes e vegetação arbórea mais ou menos desenvolvida. A morfologia do terreno é
característica de regiões calcárias, com relevos adoçados, linhas de drenagem mal definidas,
sem cursos de água superficiais, onde é possível observar vários afloramentos rochosos
associados à atividade extrativa instalada. Na vizinhança da pedreira não existem habitações,
vislumbrando-se apenas várias pedreiras de rocha ornamental, a grande maioria em lavra ativa.

A Planta N.º1 constante do Anexo 1 ilustra o posicionamento da pedreira no extrato das folhas
n.º309 e n.º319 da Carta Militar de Portugal, tendo em consideração o seu enquadramento à
escala nacional, regional e local, focalizando-se aspetos rodoviários e administrativos da área de
inserção do projeto.
No Quadro 1 listam-se as coordenadas dos 14 vértices que delimitam a poligonal da pedreira
“Chapadas”. As coordenadas estão representadas no sistema HAYFORD-GAUSS com origem
no Ponto Central, conforme se ilustra na Planta Nº1.

Quadro 1 - Coordenadas HAYFORD-GAUSS (origem no Ponto Central) dos 14 vértices que
definem a poligonal da pedreira “Chapadas”.

Pedreira “Chapadas”

Vértice

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

1

-40934.285

-10394.976

2

-40862.404

-10407.896

3

-40815.144

-10529.183

4

-40789.385

-10599.457

5

-40763.486

-10669.660

6

-40752.947

-10701.190

7

-40778.660

-10702.182

8

-40801.399

-10703.660

9

-40825.677

-10642.726

10

-40851.406

-10581.585

11

-40879.713

-10525.061

12

-40888.057

-10509.503

13

-40918.765

-10436.573

14

-40924.499

-10423.302
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6.3 – Enquadramento da Pedreira na Cartografia Temática do PDM, RAN e REN

No Anexo 1 ao presente documento apresenta-se a implantação da poligonal da pedreira no
extrato das Plantas de Ordenamento e Condicionantes do PDM de Ourém, e nos extratos das
Plantas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN). A
poligonal da pedreira “Chapadas” insere-se em “Espaço com Potencial para Futura Exploração”
segundo as legendas das Plantas de Ordenamento e Condicionantes do PDM. Não se posiciona
sobre solos da RAN mas sim sobre solos da REN (“área de máxima infiltração”).
6.4 – Enquadramento Tectónico da Área do Projeto

Sob o ponto de vista regional, a pedreira localiza-se na Bacia Lusitaniana, formada durante o
Mesozoico na sequência dos episódios distensivos que levaram à formação do Oceano
Atlântico.

A área da Bacia Lusitaniana abrangida pela folha 27-A (Vila Nova de Ourém) da Carta Geológica
de Portugal, à escala 1/50000, situa-se na unidade geomorfológica designada por Maciço
Calcário Estremenho (MCE), que se destaca do resto da bacia devido às suas características
litológicas e estruturais.

Neste maciço, consideram-se três unidades morfo-estruturais principais: a Serra dos
Candeeiros, a oeste, o Planalto de Santo António, ao centro, e o Planalto de São Mamede e
Serra d’Aire, a nordeste. Estão separadas entre si pelas depressões da Mendiga e de Porto de
Mós-Alvados-Minde, associadas a importantes acidentes tectónicos.

A área englobada pelo Maciço Calcário Estremenho está contida entre duas falhas com
características regionais, respetivamente, a de Nazaré-Leiria-Pombal e a vulgarmente designada
por Arrife, que coincide com o cavalgamento do Maciço Calcário Estremenho sobre a bacia
terciária do Tejo (compressão Bética), que se estende desde Alqueidão do Mato até muito além,
para Norte de Chancelaria, e cujos efeitos são ainda bem sensíveis na Serra de Alvaiázere, a
Oeste de Ansião, e mesmo bastante a Norte de Penela.
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A primeira destas falhas dispõe-se sensivelmente segundo N65ºE, correspondendo, a uma
flexura em compressão, enquanto a segunda faz parte da família de cavalgamentos com direção
meridiana devida a detumescência térmica. Entre estas duas falhas principais ocorrem falhas
com direção N30ºE e N140°W, correspondendo, respetivamente, ao alinhamento diapírico de
Rio Maior-Porto de Mós-Batalha e aos abatimentos de Alvados e Minde. Uma outra direção de
fraturação, coincidente com a do alinhamento diapírico, é a de Reguengo do Fetal, ao longo da
qual se dá um acentuado abatimento do bordo Oeste.

Todas as falhas com direção N140°W são caracterizadas por um abatimento do bordo Nordeste
e um levantamento do bordo Sudoeste, apresentando inclinações muito acentuadas (da ordem
dos 60 a 80°). Estas direções de definem estruturas, entre as quais se salientam como mais
notáveis, os anticlinais que constituem as Serras de Candeeiros e de Porto de Mós, o diapiro de
Rio Maior-Porto de Mós-Batalha, o graben de Serro Ventoso-Mendiga-Valverde, o planalto de
Santo António, o anticlinal salífero de Sã Mamede, o anticlinal (falhado no seu bordo Sudoeste)
da Serra d’Aire e a bacia de afundimento de Vila Nova de Ourém.

O conjunto de acidentes tectónicos e estruturas referenciadas está ligado a uma tectónica do
tipo salífero em cujo desenvolvimento a Formação dos Grés de Silves desempenhou um papel
importante, tornando a cobertura mesozóica independente do Soco, permitindo basculamentos
como o que sofreu o horst de Santo António, dobramentos como os que originaram os anticlinais
das Serras dos Candeeiros e de Porto de Mós, e afundimentos como o de Vila Nova de Ourém,
admitindo-se portanto que a cobertura mesozóica esteja descolada do Soco em virtude da
plasticidade da Formação dos Grés de Silves.

E ainda de salientar que as fraturas orientadas segundo N140°W são acidentes que atingem o
Soco dado que alguns deles estão injetados por rochas filonianas, na maioria dos casos
constituídos por doleritos, basaltos e rochas afins. Com o primeiro rifting dá-se início à
transgressão marinha que irá provocar uma sedimentação de tipo pelágico, a partir do
Sinemuriano superior. Este tipo de sedimentação manter-se-á durante todo o Lias e parte do
Dogger, precisamente até ao Bajociano superior. O oceano que assim se instala sobre a
plataforma portuguesa é caracterizado por uma circulação aberta em superfície, que permitiu a
penetração de abundantes faunas de Cefalópodes.
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6.5 – Enquadramento Geológico da Área do Projeto

6.5.1 - Geologia Regional

A litoestratigrafia presente na área do Maciço Calcário Estremenho é caracterizada por
formações do tipo pelágico, de plataforma e de ambientes contidos, com largas influências
marinhas em que se intercalam, episodicamente, unidades de água doce ou salobra.

Enquanto as formações pelágicas predominam ao longo do Lias e do Dogger inferior,
(Aaleniano-Bajociano), as formações de plataforma caracterizam especialmente o Batoniano e o
Caloviano, mas neste já com carácter limitado.

A partir da discordância do Oxfordiano médio, o Malm está caracterizado por formações de
plataforma, na orla mais ocidental do Maciço, e por ambientes contidos nas zonas mais
interiores, nomeadamente a Bacia de Vila Nova de Ourém. Daqui se depreende que existam
variações de fácies bastante acentuadas, particularmente no sentido de Oeste para Este, que
são mais evidentes no Malm do que nas restantes unidades.

Nas secções seguintes faz-se uma descrição das unidades geológicas que compõem o Maciço
Calcário Estremenho (MCE) e cujos contornos à superfície se ilustram na Figura 1, que
representa a carta geológica e litológica do MCE, focalizando-se com um círculo a vermelho a
área do maciço da pedreira, inserida nas Formações de Moleanos e Fátima, a descrever.

LIAS
O Lias (240 metros de espessura) está representado por todos os seus andares, nomeadamente
desde a Formação dos Grés de Silves até ao Toarciano.

No Lias inferior constata-se uma abertura progressiva da plataforma sedimentar a influências
marinhas, cada vez mais marcadas, em que se estabelece uma sedimentação de tipo pelágico,
que origina calcários margosos, margas e argilas calcárias, em que são muito frequentes faunas
de cefalópodes que permitiram um estudo muito pormenorizado da sequência crono
estratigráfica.
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Figura 1 - Mapa Geológico do Maciço Calcário Estremenho.
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O Hetangiano-Reciano (J1ab) está representado pela unidade mais alta da Formação dos Grés
de Silves, ou seja, pelo complexo pelítico-evaporítico carbonatado que aflora somente na
estrutura diapírica de Rio Maior-Porto de Mós, desconhecendo-se a sua espessura. O
1

Sinemuriano (J C - 10 m) ocorre na Encosta de Alvados, (Barranco do Zambujal), apresentando
apenas a zona mais elevada da sua série urna vez que se encontra apenas parcialmente
representado, sendo essencialmente calco-dolomítico.
Na sequência natural surge o Lotaringiano (J1d - 24 m), constituído por calcários cinzentos e
cremes, compactos, microcristalinos, aflorando, tal como o anterior, no Barranco do Zambujal.
1

O Domeriano-Carixiano (J ef - 50 m), evidenciado igualmente no mesmo Barranco do Zambujal
e na Aldeia da Ribeira, corresponde a margas e calcários margosos com intercalações de
margas e terminando com calcários margosos. Finalmente, o Toarciano (J1g - >140 m) é
constituído por uma alternância de calcários margosos, mais ou menos compactos, e de margas.
Os afloramentos mais importantes, são os do Barranco do Zambujal, embora ocorra igualmente
ao longo da Encosta de Alvados.
DOGGER
O Dogger (910 metros de espessura) está representado por todos os seus andares, salvo o
Caloviano que se restringe ao seu sector inferior. No Aaleniano-Bajociano (J21a) constata-se
uma uniformidade de fácies litológicas e de ambiente sedimentar em que são dominantes os
calcários margosos e as margas, com intercalações argilosas.
2

A passagem do Bajociano ao Batoniano (J b) está representada por uma regressão muito
marcada, em que ocorrem dolomitos e calcários dolomíticos com intercalações de calcários
oolíticos. Na sequência, instala-se uma sedimentação de plataforma, com amplas influências
marinhas, barreira oolítica no Batoniano inferior, que dá lugar a calcários de alta e de baixa
energia, terminando este andar, com uma sedimentação característica de ambientes contidos.
De facto, a série litológica é constituída por calcários em geral calciclásticos, oolíticos, com
intercalações de calcários micríticos, terminando com calcários micríticos a finamente
calciclásticos. A matriz sparítica e microsparítica, especialmente no Batoniano inferior e médio,
está largamente representada. No Caloviano inferior (Pc), os sedimentos que o caracterizam
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correspondem a calcários microcristalinos, organo-detríticos, com intercalações de calcários
oolíticos, terminando com calcários microcristalinos.
É importante pôr em realce, porém, que se o Aaleniano-Bajociano do Planalto de Santo António
e da Encosta de Alvados é caracterizado por urna sedimentação do tipo pelágico, o mesmo não
acontece em relação à Serra dos Candeeiros, onde o próprio Bajociano corresponde a uma
sedimentação de plataforma.
Na passagem do Bajociano ao Batoniano, aquando da primeira regressão dentro do Dogger, dáse o aparecimento de dolomitos com raras intercalações de calcários calciclásticos e
microcristalinos, que representam os primeiros sinais do que virá a ser a sedimentação no
Batoniano-Caloviano.
Este facto verifica-se em todo o Maciço Calcário Estremenho, e vai marcar não somente o
Batoniano do Planalto de Santo António, das Serras d' Aire e de S. Mamede, mas também os
afloramentos calovianos situados a sul de Fátima, das Serras de Porto de Mós e Candeeiros, em
que especialmente nestas últimas áreas, a litologia está representada exclusivamente por
calcários calciclásticos. Sinteticamente, a série correspondente ao Dogger é constituída pelas
seguintes formações:
 Formação da Encosta de Minde (P1 - 140 m) - corresponde a calcários xistosos na base, com
intercalações calco-margosas, seguindo-se-lhe calcários argilosos e terminando com calcários
microcristalinos.
 Formações de Candeeiros, Atalaia e d'Aire (J a - 260 m) - não existe limite litológico entre a
2

Formação da Encosta de Minde e as mencionadas em epígrafe, ou porque não afloram ou
porque se trata de um limite paleontológico, como acontece ao longo das Encostas de Alvados e
de Minde. A Formação Atalaia, na zona central do Maciço, inicia-se com calcários
microcristalinos a que se seguem margas calcárias, terminando com calcários microcristalinos a
que se sobrepõem dolomitos. Lateralmente, esta formação apresenta variações de fácies,
nomeadamente de W para E. No bordo W do Maciço, a Formação Candeeiros, equivalente
lateral da Formação Atalaia, está representada por calcários calciclásticos e microcristalinos,
subjacentes imediatamente aos dolomitos terminais. No bordo E do Maciço, a Formação Serra d'
Aire, equivalente lateral da Formação Atalaia, apresenta-se em geral mais ou menos dolomítica.
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 Formação de Valverde (Pb - 360 m) - está representada em toda a área estudada por
calcários calciclásticos, por vezes em fácies de biostroma, a que se seguem calcários
microcristalinos,

subjacentes

a

calcários

calciclásticos,

sobrepondo-se-lhe

calcários

microcristalinos. Constata-se urna frequente variação lateral de fácies dependente da
interdigitação de calcários calciclásticos e microcristalinos e de pequenos biostromas. Sendo
esta formação caracterizada por um ambiente de plataforma de alta energia, como
anteriormente se refere, estas variações de fácies, dependem de alterações ambientais no
interior da plataforma em que se estava a processar a sedimentação, instalando-se aqui e além
ambientes contidos ou de baixa energia.
 Formação de Moleanos e de Fátima (J c inf - 150m) - Este andar, contrariamente ao que é
2

corrente, ocorre sob a forma de fácies de plataforma. Praticamente em todo o maciço
encontram-se sedimentos calciclásticos, especialmente no bordo oeste das Serras de Porto de
Mós e Candeeiros (sedimentos de alta energia), enquanto na zona mais interior do maciço são
frequentes

os

calcários

microcristalinos

com

esporádicas

intercalações

de

calcários

calciclásticos e de pequenos biostromas. Quer num caso quer noutro trata-se de sedimentos
com largas influências pelágicas (presença de Amonóides). É na Formação de Fátima que
ocorre o litótipo calcário com aptidão ornamental a explorar na pedreira “Chapadas”, o mesmo
que é explorado nas pedreiras vizinhas, concretamente o Creme de Fátima.
MALM
As formações do Malm (870 m de espessura) ocupam vastas áreas do MCE, onde se destaca a
grande mancha situada no seu bordo ocidental, entre NE de Juncal e Senhora de Benedita, um
conjunto de afloramentos que ocupa a área de Porto de Mós e o graben da Mendiga-Valverde, e
finalmente uma mancha de apreciáveis dimensões correspondente a parte da bacia de Vila Nova
de Ourém. O Malm está representado apenas pelo Oxfordiano médio-superior e pelo
Kimeridgiano.
São notórias as variações de fácies que caracterizam esta formação, de W para E, variações
estas ligadas ao ambiente sedimentar, nomeadamente intercalações de calcários de água doce
ou salobra, existentes na série que caracteriza a bacia de Vila Nova de Ourém, e que, ou faltam,
ou são muito pouco frequentes a W das Serras de Porto de Mós e Candeeiros, onde
predominam os ambientes de plataforma.
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Salienta-se que, enquanto a Oeste da Serra dos Candeeiros se deu uma sedimentação sobre
uma plataforma, pelo contrário, na bacia de Vila Nova de Ourém, deu-se uma sedimentação em
bacia de afundimento em que a quantidade de água doce era avultada, pelo que daí resultou
uma sedimentação alternadamente marinha e de água doce.
No graben de Serro Ventoso teve lugar uma sedimentação que progressivamente se foi
tornando do tipo pelágico (conforme atestam as faunas de Cefalópodes existentes a Norte de
Alcanede).
A série litológica “Formação da Nataria” (J3abc - 410 m), a W do alinhamento de CandeeirosPorto de Mós, entre a discordância da base do Malm que bisela o Batoniano, o Caloviano, e os
Grés Superiores, representada em geral por microconglomerados e por pseudo-bauxites ou
crostas ferruginosas, é constituída, de baixo para cima, por uma alternância de calcários
calciclásticos e/ou oolíticos, com intercalações de calcários microcristalinos e, em geral, com
intraclastos dispersos. Tendo em conta os tipos de matriz, trata-se de uma série sedimentada
em ambiente de alta e de baixa energia.
Os afloramentos desta mesma formação mas localizados no graben de Serro Ventoso, Mendiga,
Valverde, apresentam a seguinte sucessão: conglomerado da base do Malm, sobre o qual
assentam calcários carbonosos, com intercalações de lenhite, a que se segue uma alternância
de calcários compactos e calcários argilosos, terminando com calcários rnicrocristalinos, com
raras intercalações de margas e calcários gresosos.
No que diz respeito à Formação de Vila Nova de Ourém (J3ab - 460m), é constituída por uma
alternância de membros sedimentados ora em ambiente salobro, na base, ora em ambiente
marinho, na parte média, e em ambiente misto na sua parte superior. Esta variação ambiental
comporta modificações radicais de sedimentação, ainda que quase toda a série litológica se
caracterize por um ambiente sedimentar de fraca energia.
Esta formação inicia-se com o Membro salobro (190 m) - alternância de calcários margosos e
calcários cinzentos microcristalinos, raras intercalações argilosas, margosas, oolíticas e microbrechóides. Segue com o Membro marinho (200 m) - constituído por calcário compacto,
microcristalino, por vezes noduloso, apresentando, para o topo, fácies recifal. E termina com o
Membro misto (70 m), que corresponde a uma mistura de unidades salobras e marinhas.
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É normal em toda a série litológica a existência de faunas de Lamelibrânquios e Gastrópodes,
bem como de uma microfauna monótona que em geral caracteriza a cronoestratigrafia da série.

6.5.2 - Geologia Local

Os aspetos geológicos de natureza local são apresentados tendo em consideração a cartografia
e respetiva notícia explicativa da folha 27-A (Vila Nova de Ourém) da Carta Geológica de
Portugal à escala 1/50000. A poligonal da pedreira posiciona-se no quadrante SE da folha 27-A,
no lugar de Chapadas – Casal Farto. Nos parágrafos seguintes descrevem-se as principais
formações geológicas cobertas pelo extrato do mapa da folha 27-A na envolvente da pedreira
“Chapadas”.
 Formações Geológicas
As principais formações geológicas cobertas pelo extrato do mapa da folha 27-A pertencem ao
Jurássico Médio (Batoniano e Caloviano), integrando as formações do Dogger referenciadas na
região centrada no planalto de Fátima, a NE do alinhamento Porto de Mós-Alvados-Minde, e
2
SA;

onde se destacam três unidades principais, a saber: a J

3
CM;

aJ

2
MI.

eaJ

- Calcários Micríticos de Serra de Aire – J2SA Esta formação representa a maior parte da área de afloramento do Dogger, em correspondência
com camadas produtivas (calcários industriais e ornamentais) que integram a Formação
Valverde.
Abrangem quase toda a Serra de Aire; formam retalhos delimitados por falhas nas regiões de
Zambujal de Alcaria, Alvados e Cabeço do Espigão (a SW de Moitas Venda); a zona dorsal da
Serra de São Bento; a maior parte do flanco oriental e dorso do sector mais a Norte da Serra dos
Candeeiros; e pequena mancha a sul de Bemposta, que representa o extremo norte de
afloramento mais importante na zona de Valverde.
A base dos Calcários Micríticos de Serra de Aire é litologicamente marcada pela passagem em
continuidade sedimentar das séries mais ou menos dolomíticas subjacentes a calcários
micríticos compactos. O limite superior é assinalado pelo desaparecimento dos principais
marcadores do Batoniano superior.
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Trata-se de calcários micríticos coesos, de cor creme, em geral bem estratificados, em camadas
com inclinação regular. Apresentam alguns níveis laminares menos coesos, cuja estrutura é
fundamentalmente ondulada, do tipo crosta estromatolítica.
No extrato do mapa geológico apresentado, os Calcários Micríticos de Serra de Aire abrangem a
maior parte do território a Oeste, a Sudoeste e a Sul da pedreira “Chapadas”.
- Calcários de Cabaços e de Montejunto – J3CM No extrato do mapa geológico apresentado, estes calcários abrangem a maior parte do território
a Este, a Nordeste e a Norte da pedreira.
Os calcários de Cabaços (J3C) e de Montejunto (J3M), em conjunto denominados por calcários
J3CM, constituem unidades do Jurássico superior, formadas durante a intensa fase erosiva que se
seguiu ao fim do Dogger em todo o MCE.
A unidade denominada por “calcários de Cabaços” assenta indiferentemente através de uma
descontinuidade sedimentar e tectónica (2ª fase de rifting) sobre o Caloviano ou o Batoniano,
biselando as camadas do Jurássico médio. Aflora a poente da Serra de Porto de Mós entre
Pedreira e Aljubarrota, na depressão de Ourém entre Loureiro e Alburitel e a SW da Mendiga, no
fecho periclinal da estrutura de Valverde-Bemposta.
Nos afloramentos do Planalto de Fátima, e sobre a unidade Moleanos, formada por calcários
intraclásticos, pelóidicos por vezes muito bioclásticos, e que na sua parte terminal apresenta
fenómenos de alteração pedogenética, assenta espessa série de calcários margosos e margas
de água doce a salobre.
No topo desenvolvem-se as primeiras unidades com influência marinha, caracterizadas pela
presença de Alveosepta jaccardi, as quais deverão corresponder ao início da unidade
denominada por “calcários de Montejunto”.
A unidade “calcários de Montejunto” sobrepõe à unidade “calcários de Cabaços”, sem
discordância aparente, e é constituída, de W para E, por 6 afloramentos com boa continuidade
lateral. Na área cartografada, os afloramentos da bacia de depressão de Vila Nova de Ourém
são os mais próximos da pedreira.
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Os calcários de Montejunto, na região de Fátima, constituem extenso afloramento que se
estende entre Loureiro, Fátima, Montelo, Outeiro das Matas, Casais dos Espertos e Alburitel,
sendo formado por dois conjuntos sobrepostos, preponderando, no mais inferior, fácies marinha
lagunar, enquanto no segundo conjunto dominam alternadamente fácies marinhas confinadas e
salobres com tendência límnica.
- Calcários de Moleanos – J2MI Nos inícios do Caloviano verifica-se uma variação transgressiva relativa. Esta fase está expressa
na série dos Calcários de Moleanos, que evidencia retrogradação acentuada da fácies de
barreira: estas definem sequências elementares granulocrescentes e estratocrescentes, com
abundantes Iitoclastos derivados da erosão de material previamente depositado em diversos
subambientes litorais, e são intercaladas por calcários com amonites, braquiópodes e filamentos.
A estas evidências de regime baticrescente associa-se também o facto de desaparecerem a
fácies de antebarreira interna, que terão recuado bastante para a margem interna (leste) da
bacia, sobre o atualmente levantado bloco do soco, não tendo ficado preservadas.
Esta formação ocorre nas duas extremidades da área de Dogger, a saber:
 Na zona norte da Serra dos Candeeiros (faixa mais ou menos triangular cortada por falhas,
na zona de Cabeço Grande) e para oeste desta (Tourôes-Pedreiras-Casal Boieiro).
 Nas proximidades de Fátima e da vizinhança da pedreira “Chapadas”, constituindo uma
mancha em forma de crescente com convexidade para sul, grosso modo paralela à dos
Calcários oolíticos de Fátima, mas de maior extensão (desde as proximidades da Cova da Iria
até Outeiro das Matas).
Na região ocidental, os Calcários de Moleanos contactam quase sempre por falha com os
calcários micríticos de Serra de Aire: na região oriental, o contacto, quase sempre normal, é feito
com esta última unidade e, localmente (Casal Farto), com os Calcários oolíticos de Fátima.
A formação em causa (cerca de 150 m) é constituída por calcários elásticos (rudstones,
grainstones, e packstones oolíticos/bioclásticos/oncolíticos/litoclásticos), geralmente de cor
branca ou creme, com intercalações de calcários muito fossilíferos (biostromas de coraliários e
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algas e lumachelas de braquiópodes) e de calcários pelmicríticos com bioturbação, filamentos e
amonóides.
- Calcários Oolíticos de Fátima – J2Fa É sobre esta unidade que assenta a pedreira “Chapadas” e as pedreiras vizinhas, constituindo
os “Calcários Oolíticos de Fátima” a Formação Produtiva dos calcários ornamentais extraídos na
pedreira e nas unidades similares vizinhas, a que vulgarmente é atribuída a designação
comercial de “Creme de Fátima”.
Formam uma mancha em forma de crescente com convexidade para sudoeste, grosso modo
paralela à dos Calcários de Moleanos, que se estende desde um pouco a sudoeste da Cova da
Iria até Bairro. É uma unidade lenticular no seio dos calcários micríticos de Serra de Aire.
Os calcários oolíticos de Fátima (40-50 m) correspondem a dois litótopos básicos: grainstones
bem calibrados, oolíticos, com pelóides e bioclastos finos associados, formando feixes de
estratificação oblíqua planares, com espessuras de ordem de 0,5-1m; e grainstones com os
mesmos tipos de clastos, mas de dimensão média a grosseira e dispostos em laminações
gradadas paralelas.
O mapa da Figura 2 apresentado na página seguinte é um extrato da Carta Geológica de Vila
Nova de Ourém (folha 27-A), sobre o qual se ilustram as formações geológicas anteriormente
descritas, bem como a implantação da poligonal da pedreira.
 Potencialidades Geológicas do Alinhamento Fátima-Boleiros-Casal Farto
Pode-se assim concluir que as potencialidades da zona assentam sobre duas unidades
geológicas distintas: a unidade de Fátima, datada do Batoniano, e a unidade de Moleanos,
datada do Caloviano. Na unidade de Fátima a indústria extrativa está representada pelas
pedreiras localizadas junto à povoação de Casal Farto, onde se insere a pedreira “Chapadas”,
estando a unidade de Moleanos representada pelas pedreiras localizadas junto à povoação de
Boleiros, as quais tem desenvolvimento a noroeste da pedreira alvo do presente projeto.
A variedade ornamental daqui proveniente é conhecida por Creme de Fátima, cujas
características físicas e químicas lhe conferem aptidão para ser explorada como rocha
ornamental. Dos fatores limitativos a considerar na exploração deste recurso, salientam-se os
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que se relacionam com a estrutura lenticular e inclinação dos afloramentos, com a conhecida
escassez dos mesmos, com a carsificação por vezes denunciada, e com a eventual proximidade
a povoações e a estradas.
O facto de esta unidade de exploração - pedreira “Chapadas” – ser dotada das mais modernas
tecnologias ao nível dos equipamentos de extração, tal permite não só assegurar a sua
competitividade como também gerar importantes mais-valias, úteis ao desenvolvimento regional
e à economia nacional, lembrando que se trata de um recurso escasso com referência ao
território nacional.
7 – PLANO DE LAVRA - PL

Tratando-se de um maciço rochoso para aproveitamento de rocha ornamental o processo de
desmonte a implementar na pedreira “Chapadas” tem como objetivo primordial a obtenção de
blocos primários definidos segundo:
 As características estruturais e geomecânicas do maciço.
 As produções / dimensões do bloco a atingir.
 A mão-de-obra e os equipamentos de corte disponíveis.
No Anexo 4 apresentam-se, à escala 1/500, as seguintes peças desenhadas:
 Planta Nº 1  Situação e Planeamento.
Planta Nº 2  Lavra.
Planta Nº 3  Recuperação Paisagística.
Planta Nº 4  Perfis.
Do ponto de vista geomecânico, a fraturação de um maciço rochoso apresenta um conjunto de
características das quais depende o seu conhecimento em termos mecânicos, entra as quais:
orientação ou atitude dos estratos, espaçamento, continuidade, rugosidade ou grau de aspereza
e conceitos de ondulação e denteamento, abertura das descontinuidades ou planos de
descontinuidades, enchimento e percolação.

As quatro últimas características indicam-nos a resistência ao corte e à permeabilidade.
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O maciço rochoso onde está instalada a pedreira, caracteriza-se por possuir fraturas com
enchimentos, pouco abertas e abertas, com raras fraturas muito largas; fraturas quase sempre
rugosas e predominantemente angulosas colmatadas com terra rossa, mas também onduladas e
planas em percentagem apreciável; fraturas secas mas oxidadas, ou húmidas, passando água
em 10% do total. No nível de fundo, as fraturas são geralmente mais apertadas.

Do ponto de vista geomecânico, a segurança que se verifica em grande parte das pedreiras da
zona deve-se à pequena profundidade e velocidade de aprofundamento, bem como às razoáveis
condições de resistência.
7.1. – Memória Descritiva e Justificativa
7.1.1 – Área da Pedreira, Área de Lavra, e Características da Massa Mineral
2

A pedreira “Chapadas” é delimitada por uma poligonal com 17901 m , cuja área de lavra ocupa
2

12744 m , onde se dará continuidade ao desmonte da rocha ornamental na tipologia comercial
definida por Creme de Fátima. No Quadro 2 apresenta-se, de forma sucinta, a quantificação de
diversos parâmetros associados ao projeto de exploração da pedreira “Chapadas”.
Quadro 2 – Definição/quantificação dos principais parâmetros da pedreira.
Parâmetros

Definição/Quantificação

Área da pedreira “Chapadas”

17901 m2

Área total de lavra

12744 m2

Área de defesa

5157 m2

Área para parque de blocos

800 m2

Área para pargas de terras

320 m2

Área ocupada pelas construções de apoio

630 m2

Cota base da escavação/cota de enchimento
Reservas comercializáveis / produção anual
Tempo de vida útil da pedreira
Orçamento para a recuperação paisagística

Pedreira “Chapadas”

m
m

3

274 / 297
128072 / 4000

anos

32

€

21354 €
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Dado o enquadramento favorável da pedreira “Chapadas”, que se posiciona na vizinhança de
outras unidades similares (ex: pedreiras n.º6576 “Valinho do Curral” e n.º6467 “Valinho N.º2”),
confirmadas a qualidade da rocha para fins ornamentais que aqui é atualmente extraída e a
continuidade lateral e vertical do jazigo mineral, e conhecidos o desenvolvimento e orientação da
fracturação do maciço e os resultados favoráveis da pesquisa realizada na área da pedreira,
conclui-se que esta conjugação de fatores sugere a viabilidade da exploração das reservas
contidas até à cota base do projeto (274 m), na área definida pelo Plano de Lavra proposto.

Nos quadros seguintes apresenta-se a caracterização química e físico-mecânica da variedade
comercial Creme de Fátima (principal Fonte: IGM, in. “Rochas Ornamentais Portuguesas”), podendo
assumir-se que esta representa, em termos médios, as principais características da rocha
ornamental calcária que se extrai no Núcleo do Casal Farto e na pedreira “Chapadas”.
Quadro 3 – Características gerais do Creme de Fátima.
MCE; Casal Farto – Fátima - Ourém

Proveniência

Aparência macroscópica

Calcário de cor creme claro, de rijeza média a baixa,

Descrição

com grão fino e fundo uniforme.
É

Utilização recomendada

recomendado

moderada,

para

revestimentos

pavimentos
internos

de
e

utilização

externos

de

paredes. Cantarias e decoração variada.
Qualidade

Ornamental/Bloco de dimensão comercial

Quadro 4 – Absorção, densidade, e porosidade do Creme de Fátima.
Parâmetro
Valor

Absorção de água

Densidade aparente

Porosidade aberta

(%)

(kg/m3)

(%)

2,6

2517,13

6,91

Quadro 5 – Outras características físico-mecânicas do Creme de Fátima.
Parâmetro

Valor

Resistência mecânica à compressão

825 kg/cm

2

Resistência mecânica à compressão após teste de gelividade

570 kg/cm

2
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Resistência mecânica à flexão

144 kg/cm

2

-6

Coeficiente de dilatação linear térmica

3,1x10 perº C

Resistência ao desgaste

3,5 mm

Resistência ao choque (altura mínima de queda)

35-40 cm

Quadro 6 – Análise química do Creme de Fátima.
Óxido

Percentagem

Óxido

Percentagem

SiO2

0.05

Na2O

0.07

Al2O3

0.45

K2O

0.02

Fe2O3 (total)

0.08

TiO2

Vestigial

MnO

Vestigial

P.R.

41.15

CaO

58.72

CO2

45.20

MgO

0.25

Do ponto de vista mineralógico é composta por cerca de 99% de calcite, tendo como minerais
acessórios (até 1% do total) quartzo, óxidos de ferro e minerais argilosos.

7.1.2 - Cálculo de Reservas, Produção Prevista e Vida Útil da Pedreira

A delimitação de um jazigo mineral é condicionada pelas características dos materiais, tendo em
consideração o setor ou setores de aplicação a que os mesmos se destinam, pela configuração
do jazigo, pelas áreas de licenciamento, e pela geometria do céu-aberto (cota da base da
exploração, número e dimensão dos degraus de escavação).

A confirmação das reservas comerciais numa pedreira de calcário é a maior garantia de sucesso
de um empreendimento deste tipo, pois só com a posse destes valores podemos indicar o tempo
de vida útil da pedreira.
Face há incipiente intervenção existente no interior da área da pedreira “Chapadas” (pequena
escavação iniciada pela empresa Topázio Branco – Extração de Pedra Lda ao abrigo da
pesquisa realizada), e pelo facto de estar definitivamente provado que geologicamente a
pedreira se situa numa área potencial de ocorrência de calcário ornamental, deve-se agora
quantificar o material de qualidade possível de comercializar nas atuais condições de mercado.
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Só com o conhecimento deste valor é possível garantir a viabilidade e continuidade de um pólo
extrativo que se encontra em exploração há várias dezenas de anos, podendo estimar, fazendo
uso da capacidade produtiva e do grau de conhecimento, o número de anos de vida do recurso
com os atuais meios de produção.

No que se refere aos parâmetros de licenciamento, a delimitação do jazigo mineral foi feita tendo
por base a área da propriedade (26614 m2), a área de lavra da pedreira (12744 m2), e o acordo
de supressão das áreas de defesa a poente com a empresa exploradora contígua Garcogel Lda.
Relativamente à condicionante “parâmetros geométricos do céu-aberto”, foi tido em
consideração que os 7 degraus finais da escavação terão 7 metros de altura por 3 metros de
largura, colocando-se os pisos, de baixo para cima, às cotas dos 274, 281, 288, 295, 302, 309,
316, e 323 m. A base do céu-aberto colocar-se-á à cota mínima dos 274 m, com duas
plataformas de ressalto instaladas às cotas 281 e 288 m (definem zonas de praça de pedreira
mais alargadas), sendo que a escavação projetada atingirá cerca de 49 m de profundidade
máxima na plataforma mais baixa definida à cota dos 274 m (Planta N.º2 – Lavra do Anexo 4).
Para o cálculo das reservas certas utilizou-se o método dos cortes geológicos, através da
execução de perfis segundo o levantamento topográfico. Tendo em consideração a geometria
atual da pequena escavação existente e a geometria relativa à situação prevista para o final da
vida útil do projeto, foi possível determinar, por um método de análise de dados espaciais (regra
de Simpson estendida), a volumetria de calcário a desmontar na área de lavra (reservas
exploráveis).

As reservas certas ou geológicas (Rg) dizem respeito à volumetria de calcário total desmontável
na área de lavra e até às cotas do projeto, e perfazem um total de 243946 m3.

As reservas exploráveis (Re) têm em linha de conta a volumetria que permanece no céu-aberto
após desmonte, pelo facto do método de extração ser em degraus direitos contemplando as
margens de segurança estipuladas, pelo que se estimam em cerca de 75% de Rg.
As reservas exploráveis (Re) que dizem respeito à volumetria de calcário a desmontar na área de
lavra até às cotas do projeto, perfazem um total de 182960 m3 (75% Rg).
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Área de Lavra (m2) Reservas Exploráveis Re (m3)
12744

182960

O coeficiente de aproveitamento (Ca) representa efetivamente a parcela com valorização
económica, ou seja, as reservas comercializáveis (Rc), que no presente caso se assume como
70% de Re, de onde os restantes 30% resultam em escombros (Esc) sem qualquer
aproveitamento comercial e que têm como destino o enchimento da escavação no âmbito da
recuperação paisagística da área escavada da pedreira. Dos 70% de Re, estima-se que 40%
correspondam a material de 1ª qualidade (bloco em bruto, chapa serrada), e os restantes 60% a
material de 2ª qualidade (ladrilho, cantaria, e outros produtos acabados).
Assim, a volumetria das reservas de rocha ornamental a explorar na pedreira “Chapadas”, na
tipologia do material comercial designado por Creme de Fátima, corresponde a 128072 m3, ou
seja, a 70% do material a desmontar (Re).

Material a Desmontar
Destino do material

Percentagem

Volumetria

desmontado

(%)

(m3)

Rocha Comercializável (Rc)

70

128072

Escombros (Esc)

30

54888

100

182960

Total

3

40% (1ª qualidade)

51229 m

60% (2ª qualidade)

76843 m3

A produção bruta anual prevista rondará os 5715 m3/ano, à qual correspondem 4000 m3/ano de
3

material comercializável (70%), sendo os restantes 30% escombro (1715 m /ano).

Tendo por base este referencial, a vida útil da pedreira é estimada em cerca de 32 anos
(2015/2047), valor que naturalmente deverá ser corrigido em função da evolução dos consumos,
os quais estão dependentes de fatores micro e macro-económicos à escala nacional e mundial,
não quantificáveis no presente.
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7.1.3 – Coordenação da Lavra com Pedreiras Vizinhas
Na pedreira “Chapadas”, a coordenação de operações ao nível da implementação das regras de
arte de lavra, atenderá ao princípio das Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD’s), aplicadas em
explorações de massas minerais a céu-aberto, particularmente em maciços rochosos de
natureza calcária.
Como a pedreira “Chapadas” se posiciona entre duas áreas distintas, uma a nascente pertença
da Telmo Duarte Lda, e outra a poente pertença da Garcogel Lda, uma empresa igualmente
exploradora, pretende-se que a implementação do presente projeto de lavra tenha um carácter
dinâmico, com o objetivo de contribuir para a melhor sincronização possível ao nível da
exploração e da recuperação paisagística do local intervencionado.

Neste sentido, foi estabelecido com a Garcogel Lda, ao abrigo do Art.º 35º do Dec. Lei n.º340/07
de 12/10 (exploração das zonas de defesa confinantes), prescindir das zonas defesa comuns de
modo à convergência de lavras estabelecidas ou a estabelecer, como é o caso da que se verifica
no limite poente (W) da área do projeto com a área desta empresa. Neste setor, e ao abrigo
deste acordo, o limite da área de lavra é pois coincidente com o limite da área da pedreira. No
limite contrário, a nascente (E), não se tornou necessário estabelecer qualquer acordo desta
natureza, uma vez que os terrenos contíguos ao limite E da pedreira são da Telmo Duarte Lda.

Com efeito, a uniformização das frentes comuns de pedreiras contíguas já se verifica em várias
situações de pedreiras em exploração no interior do Núcleo do Casal Farto (NCF), com a
abolição das faixas de defesa e acerto nas frentes de trabalho adjacentes.

Esta situação tem vindo a ser reforçada por questões de segurança e estabilidade, devendo ser
implementadas em conjunto, sendo do interesse dos exploradores e das entidades da tutela que
o mesmo se aplique a esta pedreira.
7.1.4 – Método e Plano de Desmonte
Os trabalhos existentes que resultaram na pequena escavação presente na área do projeto
foram desenvolvidos pela Topázio Branco Lda no âmbito das pesquisas realizadas, antes do

Pedreira “Chapadas”

Página 31

Plano de Pedreira

averbamento das mesmas pela Telmo Duarte Lda, que no presente tem absoluta posição sobre
os direitos de exploração da área alvo de projeto após o licenciamento, estando para o efeito a
apresentar este Plano de Pedreira e o respetivo Estudo de Impacte Ambiental.
Na área do projeto da pedreira “Chapadas” não se encontra qualquer escombreira, tendo os
materiais resultantes da intervenção realizada sido completamente removidos da área da
pedreira. A escavação existente fica agora totalmente englobada na área de lavra proposta, pelo
que o desenvolvimento do desmonte far-se-á a partir da atual frente de trabalhos existente,
inserida agora na área de lavra (Foto 5).

Foto 5 – Aspeto visual da pequena escavação resultante dos
trabalhos anteriormente realizados, convertida agora em área de lavra.

Devido à inclinação das bancadas, o desenvolvimento dos níveis de extração está orientado no
sentido SSE-NNW e na sua normal, sendo o acesso feito por rampa.

Nota-se que as camadas apresentam uma inclinação para noroeste (18ºNNW), segundo a
direção do principal avanço do desmonte, pelo que o derrube dos blocos é sempre efetuado
lateralmente e/ou no sentido contrário, ou seja, para SSE, de forma a maximizar a segurança
dos trabalhadores. O desmonte de rocha é realizado com recurso a perfuração e serragem com
fio diamantado, sendo o derrube executado através de utilização de pistons hidráulicos
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“macacas”, colchões de água, ou pá carregadora de rodas, consoante a situação. Não serão
utilizados explosivos.

A elevação dos blocos irregulares e entulho é feita com equipamentos mecânicos móveis, do
tipo escavadora giratória sobre lagartas e pá carregadora de rodas. A primeira transformação
dos blocos é executada por engenho do tipo monolâmina, onde se procede ao aparelhamento
dos blocos de natureza comercial (Foto 6). Esta estrutura já existe na área da pedreira, tendo
sido adquirida e montada pela Topázio Branco Lda, tendo-a incorporado no negócio realizado
com a Telmo Duarte Lda.

Foto 6 – Beneficiação dos blocos extraídos. Engenho do tipo
monolâmina para realização do aparelhamento de blocos.
Os trabalhos futuros vão prosseguir no mesmo sentido dos anteriormente realizados, com os
níveis a ficarem limitados à altura de 7 metros para os novos níveis e sempre com degraus
direitos acompanhando a inclinação das bancadas, prosseguindo os trabalhos em extensão, no
sentido das cotas descendentes, e no sentido SSE-NNW e da sua normal.

Do ponto de vista técnico, a empresa irá adotar sempre a tecnologia mais recente. Assim que a
área de exploração o permitir, pretende-se desenvolver o método de extração com recurso a
roçadoras, cujo braço têm 3.2 metros de comprimento e corrente de pastilhas diamantadas. O
método consiste na aplicação conjunta da roçadora com máquina de fio diamantado.

Pedreira “Chapadas”

Página 33

Plano de Pedreira

Sempre que se justifique, a adoção deste tipo de equipamento permitirá aumentar a produção,
uma vez que elimina praticamente a perfuração. A utilização deste equipamento irá permitir
desenvolver degraus com maior comprimento, permanecendo a altura recomendada.

O desmonte será realizado pela serragem das camadas com cortes longitudinais, transversais,
verticais e horizontais individualizando bancos ou bancadas; estes cortes são realizados com o
auxílio de máquinas de corte com fio diamantado (cabo com pérolas diamantadas e alma de
cabo de aço), acionadas por motores elétricos que pela abrasão do diamante cortam a pedra.

Para se dar início aos cortes, são realizados furos verticais e horizontais, que se intercetam, e
por onde vai ser introduzido o fio diamantado que irá realizar o corte ou serragem das várias
faces, repetindo a operação até ao individualizar da talhada.

Tendo por condição a correta aplicação das regras de arte, o método de exploração a
implementar na pedreira “Chapadas” visa a consonância entre a segurança, a economia da
exploração, o correto aproveitamento do jazigo e a proteção ambiental da área intervencionada e
sua envolvente.

Na Planta de Situação e Planeamento (Planta Nº1 do Anexo 4) representam-se os limites da
propriedade, da pedreira, da área de lavra, da área de defesa, o sentido de avanço da frente de
desmonte (SSE  NNW), e a sinalização de identificação e segurança a colocar em locais
estrategicamente definidos. As infraestruturas do “anexos de pedreira” para apoio à atividade
extrativa a desenvolver na pedreira “Chapadas” são as que se encontram na pedreira, herdadas
da Topázio Branco Lda, as quais serão melhoradas ou mesmo substituídas, para além de
estarem previstas duas novas construções de apoio à atividade.

Tratando-se de um maciço rochoso para aproveitamento de rocha ornamental - calcário
sedimentar -, o processo de desmonte a implementar tem como objetivo a obtenção de blocos
primários, definido segundo:
 As características estruturais e geomecânicas do maciço.
 As produções / dimensões do bloco a atingir.
 A mão-de-obra e os equipamentos de corte disponíveis.
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O desmonte do maciço calcário processa-se a céu-aberto, por degraus direitos, com a remoção
dos blocos por ação de meios mecânicos móveis.

Em termos médios, e tendo por base o rendimento de uma outra pedreira da empresa situada
neste maciço, o rendimento esperado para a pedreira “Chapadas” é de 70%, ou seja, do total de
rocha desmontada 30% não tem aproveitamento económico, sendo considerado material estéril
que se destina ao enchimento da área escavada da pedreira.

Os blocos ornamentais extraídos, depois de aparelhados, serão expedidos da área da pedreira
em bruto para exportação, ou serão transportados para a Unidade Industrial de Corte e
Serragem da empresa sita em Fátima (Moita Negra), onde se efetua o corte e a definição das
chapas serradas de acordo com as notas de encomenda, sendo que 90% dos produtos
acabados são para exportação. Poderão eventualmente ter como destino as instalações de
corte, serragem e polimento de outros clientes nacionais.

As dimensões médias dos blocos comerciais à saída da pedreira serão próximas de 31.51.5 m
3

(6,75 m ). Com vista à obtenção de um maior grau de aproveitamento dos “blocos em bruto”
(saídos da frente de desmonte), estes podem ter dimensões comerciais aleatórias que
dependem de: - dimensões definidas pelas notas de encomenda de cada cliente; características de qualidade apresentadas especificamente por cada bloco (fraturas,
estratificação, macro feixes, cor, granularidade, etc).
Assim, em determinados casos e particularmente em situações de “blocos em bruto”
considerados de qualidade inferior, o seu aproveitamento comercial é função da sua geometria
final e aparelhagem. Estes dois parâmetros definem a apresentação do bloco e possuem peso
elevado na sua valorização comercial, pelo que com o recurso à serragem pela monolâmina
aumenta-se a cubicidade e a linearidade dos blocos e por conseguinte o seu valor comercial no
mercado a que se destinam.

O dimensionamento dos degraus (de desenvolvimento e finais) teve em consideração fatores
que se prendem com a segurança do céu-aberto, o aproveitamento do jazigo e a proteção do
meio ambiente circundante.
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Na Fase de Desenvolvimento, a altura média dos degraus será de 7 m, valor que permite
alcançar um quociente ótimo entre a eficácia do equipamento de perfuração e a rentabilidade
económica da exploração; a largura da base dos degraus, de 6 m, visa a circulação segura das
máquinas de desmonte e transporte.

Na Configuração Final, a dimensão dos degraus será de 7 x 3 m (altura x largura). A opção por
este tipo de bancada teve em consideração a inclinação das camadas produtivas, a economia
global da exploração e os futuros trabalhos de recuperação paisagística.

Tendo em consideração a objetividade da lavra para o maciço calcário, foram estabelecidos os
seguintes parâmetros geométricos para o céu-aberto:
 Cotas da Base e Pisos Finais do Céu Aberto - O projeto de extração a desenvolver na área de
2

lavra com 12744 m contempla a continuidade para NNW da escavação existente, quer em
extensão quer a partir do atual aprofundamento do seu céu-aberto. Assim, a base da escavação
projetada atingirá a cota base dos 274 m, de onde os pisos da escavação se desenvolvem entre
este nível e a cota de maior altitude do céu-aberto, em intervalos de 7 m. No final, os pisos que
circundam total ou parcialmente o céu-aberto serão em número de 7, colocando-se os mesmos,
da base para o topo, aos 281, 288, 295, 302, 309, 316, e 323 m.

A base do céu-aberto colocar-se-á à cota mínima dos 274 m, com duas plataformas de ressalto
instaladas às cotas 281 e 288 m (definem zonas de praça de pedreira mais alargadas), sendo
que a escavação projetada atingirá cerca de 49 m de profundidade máxima na plataforma mais
baixa definida à cota dos 274 m (Planta N.º2 – Lavra do Anexo 4).
 Rampas - As rampas de ligação entre pisos de desmonte e de acesso ao fundo da escavação
terão inclinações entre 10 e 12º e largura de cerca de 7-10 m, com raio de curvatura mínimo
superior a 25 m.

A topografia atual da área da pedreira (Planta Nº1) e a prevista para o final do projeto de lavra
(Planta Nº2) apresentam-se no Anexo 4. Os perfis longitudinais e transversais correspondentes
mostram-se na Planta Nº4 do mesmo anexo (Perfis da topografia Original e Perfis da Lavra
Final).
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Desenvolvimento do Desmonte

O desmonte da massa mineral visa a obtenção de blocos com dimensões comerciais e
compreende as seguintes fases:

1ª) Decapagem e Armazenamento das Terras Vegetais

Tem como finalidade o arregaçamento do horizonte de solo vegetal que encima a superfície do
maciço rochoso a desmontar, e que na área da pedreira apresenta espessura variável no
intervalo 0,25 - 0,35 m. O destino deste material é o armazenamento temporário em locais
adequados, constituindo pargas, para posterior utilização nas tarefas de recuperação
paisagística. Para tal, durante o desenvolvimento da lavra procede-se do seguinte modo:
 Terras Vegetais – Colocação em pargas no perímetro do céu-aberto, particularmente no limite
NW e nos setores contíguos ao caminho público que acompanha o limite sul da poligonal da
pedreira. Nesta fase, serão tomadas as medidas consideradas adequadas para evitar a erosão e
a contaminação do solo proveniente da decapagem, nomeadamente o armazenamento em
pargas separadas dos restantes materiais pedregosos (escombros), de modo à sua reutilização
integral nas tarefas de recuperação paisagística do céu-aberto.

2ª) Deposição dos Blocos Calcários Sem Aptidão Ornamental

Durante o desenvolvimento da lavra em extensão e profundidade, parte destes blocos poderão
ser inicialmente utilizados como barreiras de proteção à zona de trabalhos, constituindo
pequenos enrocamentos alinhados sobre as bancadas e nas proximidades das rampas, ou nos
setores específicos do limite da pedreira e do limite definido pelo bordo superior da escavação.
Funcionam em todos os casos como uma segurança efetiva ao céu-aberto ao constituírem
barreiras de proteção a pessoas e a equipamentos.
 Escombros – Os blocos irregulares de calcário sem aptidão ornamental, vulgarmente
designados por material estéril ou escombros, serão depositados de forma definitiva à
retaguarda do desmonte, no âmbito do modelo de enchimento parcial da área escavada.
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3ª) Extração dos Blocos Calcários Com Aptidão Ornamental

As operações de extração do maciço são geralmente iniciadas por:

A) Furação (normalmente 2 furos verticais e 1 horizontal, perpendiculares entre si), de modo a
definir materialmente as dimensões do bloco a desmontar.

B) Corte por meio de roçadora de corrente (serrote) com vista à realização do corte de levante
(corte do fundo), a que se segue a individualização ou corte do bloco primário por ação de cortes
laterais, realizados por ação de máquinas de fio diamantado, até se atingir o bloco de maior
dimensão transportável.

C) Derrube das massas individualizadas, realizado por ação do macaco pneumático-hidráulico,
vulgo “macaca”, que origina o desequilibro da fatia até esta cair sobre uma “cama” previamente
colocada (pneus velhos ou fragmentos de rocha) de modo à minimização das fraturas do
impacto provocado pelo choque, bem como facilitar a passagem do fio diamantado aquando da
operação de esquartejamento.

D) Esquadrejamento do bloco, que consiste no planeamento das operações de corte pelo guilha
blocos, segundo critérios comerciais e estruturais.

E) Remoção do bloco para correção da geometria final e aparelhagem, e/ou diretamente para o
parque de blocos, por ação da pá carregadora ou dumper de carga.

4ª) Limpeza e Saneamento dos Pisos

Após a realização das várias operações do processo de extração, realiza-se a remoção
mecânica do material desmontado e a limpeza das frentes e pisos de desmonte por ação da
giratória hidráulica e/ou pela pá carregadora.

O material considerado estéril (escombros) é transportado pelo dumper diretamente para o setor
da área escavada à retaguarda do desmonte que se encontre disponível para enchimento.
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Ações de Corte

A exploração das bancadas é normalmente iniciada com a abertura de um poço ou canal, a que
se seguem as várias operações fundamentais e acessórias do desmonte do maciço calcário. No
caso da exploração da pedreira “Chapadas”, tal não se torna impreterivelmente necessário uma
vez que poderá ser aproveitada a frente de desmonte existente das pesquisas realizadas.

Convém referir que o desmonte pode sofrer alterações pontuais, de forma a adaptar-se às novas
situações que vão surgindo e que estão relacionadas com as características naturais do maciço,
nomeadamente a inclinação, a fraturação, a coloração e o zonamento.

A pedreira é explorada por degraus direitos, com uma altura máxima de 7 m, de acordo com a
direção das camadas. Em cada degrau serão definidas bancadas, neste caso com alturas
coincidentes com as dos degraus, com comprimentos variáveis e larguras na ordem dos 9
metros (caso do esquema apresentado). Esta bancada é depois separada em blocos primários
que posteriormente serão individualizados em talhadas derrubáveis conforme ilustra a Figura 3.

Figura 3 – Representação da individualização da bancada. Bloco primário e talhadas.
(esquema representando com bancadas 7 x 9 m).

Depois de definidas as massas a individualizar, é necessário proceder à sua individualização e
tratamento. Este processo é realizado recorrendo ao uso de uma máquina de corte por fio
diamantado, com a seguinte sequência de trabalho:
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a) - Corte da face lateral que liga o bloco primário ao maciço

Para a realização deste corte, há que previamente proceder-se à realização de dois furos
perpendiculares, um vertical (A) e outro horizontal (B), que ao intersetarem-se permitam a
colocação do fio diamantado ao longo de toda a face do bloco, como mostra a Figura 4.

Figura 4 – Esquema de processamento da individualização de bloco primário.
O furo vertical será realizado com um martelo pneumático, usando barrenas de 3 metros de
comprimento com um diâmetro de 30 mm. Por sua vez o furo horizontal será efetuado com uma
perfuradora com martelo de fundo de furo com bit de 90 mm de diâmetro, sendo o comprimento
total do furo variável consoante a largura desejada para a talhada final, a derrubar.

O furo de maior diâmetro é realizado na horizontal, por esta direção ser a mais suscetível de
desvios. Além disso tem a vantagem de contribuir para uma fácil interseção dos dois furos.

b) - Corte da face de levante

Neste caso é necessário proceder-se a nova furação, na horizontal e perpendicular aos dois
furos já realizados na etapa anterior. O comprimento do furo será igual à largura do bloco e a
furação será realizada do mesmo modo que foi descrito para o furo horizontal anterior. O fio é
depois colocado abraçando todo o bloco.
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c) - Corte transversal para individualização das talhadas

Este corte define a talhada a derrubar. Para o efetuar não é necessário proceder a nenhuma
furação, visto que o bloco já apresenta cinco faces livres, bastando o corte da última para
individualizar a talhada.

Depois do corte efetuado, é necessário derrubar a talhada. Para isso recorre-se à pá
carregadora, devidamente equipada para o efeito, e macacas, colchões pneumáticos ou água. O
derrube é realizado na direção indicada pela seta na Figura 5, normalmente segundo a direção
perpendicular de corte, de modo a que a maior área da fatia, fique como base. Antes disso há
que preparar o terreno onde esta vai cair, acumulando terra e pedras miúdas na zona que na
gíria se denomina por cama.

Figura 5 – Esquema de corte de uma fatia e direção de derrube.

Resta agora dividir a talhada em blocos comerciais. Esta divisão pode ser feita através de corte
por fio diamantado, por guilhação, por martelos pneumáticos ou por recurso a dardas consoante
os casos. A dimensão dos blocos está condicionada à qualidade do material extraído, bem como
à fraturação, mas estabelece-se como medidas standards finais as de 3 x 1.5 x 1.5 (m). A
dimensão primária deverá ser consumada de modo a permitir a sua entrada em qualquer
engenho de corte comum.
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Os blocos seguem depois para o parque de blocos, situado na pedreira, e caso necessário,
aparelhados com engenhos monolâmina e finalmente vendidos em bruto ao cliente final, ou
simplesmente transportados para a fábrica para se produzirem os diversos produtos acabados
comercializados pela Telmo Duarte (chapa, ladrilho, cantaria, etc.).
7.1.5 – Projeto de Aterro – Resíduos de Extração
Os resíduos de extração produzidos na pedreira “Chapadas” englobam somente as terras
vegetais resultantes da decapagem superficial do terreno e do preenchimento dos vazios do
maciço rochoso, e os blocos de calcário extraídos sem aptidão ornamental e comercial
(escombros). Torna-se necessário levar estes materiais a depósito provisório e/ou definitivo, com
o intuito de os reutilizar nas ações de recuperação paisagística da pedreira.

Assim, o destino final destes resíduos é a sua reposição no vazio da escavação resultante da
extração a céu-aberto do calcário ornamental, para fins de reabilitação e de modelação
topográfica do local de escavação. Nesse sentido, a gestão de resíduos de extração na pedreira
submete-se ao preceituado no Art.º 40º do Decreto-Lei n.º10/2010 de 04 de Fevereiro, com a
alteração dada pelo Decreto-Lei n.º31/2013 de 22 de Fevereiro.

As medidas de controlo da estabilidade dos resíduos de extração, de prevenção da poluição do
solo e das águas superficiais e subterrâneas, e de monitorização dos resíduos de extração e dos
vazios de escavação a que se refere o n.º3 do Art.º 40º do Decreto-Lei n.º10/2010 de 4 de
Fevereiro, são abrangidas pelas medidas de recuperação paisagística a implementar no âmbito
do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) da pedreira “Chapadas”. O Plano de
Gestão e Monitorização de Resíduos de Extração (PGMRE) apresenta-se no Anexo 3.
Escombros – Modelo de Deposição

O enchimento parcial da escavação com os escombros produzidos seguirá o modelo de
deposição definitiva, feita ao ritmo de “lavra à frente e enchimento atrás”, no cumprimento
criterioso do PARP. A Foto 7 da página seguinte ilustra um exemplo da aplicação prática deste
modelo, numa pedreira similar, o qual se pretende que seja adotado na pedreira “Chapadas”.
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Foto 7 – Perfeita visualização numa pedreira similar da implementação
do modelo de deposição definitiva de escombros no vazio da
escavação, feita ao ritmo de “lavra à frente e enchimento atrás”, que se
pretende implementar na pedreira “Chapadas”.
Com a implementação do projeto de exploração da pedreira “Chapadas”, será fomentada a
dinâmica de exploração à frente e recuperação à retaguarda, a partir das cotas de intervenção
finais da escavação proposta.

Relativamente à quantidade de material estéril (escombros) desaproveitado pelo processo
produtivo e sem qualquer retorno sob o ponto de vista comercial, prevê-se uma volumetria total
que rondará os 54888 m3 (cerca de 30% das reservas exploráveis de calcário a desmontar até
às cotas do projeto), com respeito a uma produção de escombros de 1715 m3/ano durante o
tempo de vida útil da pedreira.

Este material não necessita ser colocado em aterro sujeito a licenciamento autónomo, uma vez
que se procederá à sua deposição gradual e continuada nos setores já explorados à retaguarda
do desmonte, tratando-se de facto de uma deposição de escombros definitiva feita ao ritmo de
“lavra à frente e enchimento atrás” no cumprimento do PARP.

O enchimento obedece à colocação desses materiais estéreis segundo uma estratificação em
grano-triagem decrescente, em que os blocos de maiores dimensões são colocados na base da
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escavação e os considerados de granulometria mais fina no topo da mesma, sendo razoável
atribuir a este tipo de deposição um coeficiente de empolamento mínimo de 1.5.
3

A volumetria total de escombros disponível de 54888 m ocupará assim um volume de deposição
de 82332 m3 (já com o coeficiente de empolamento incorporado), e será utilizada na
reconstituição parcial da topografia intervencionada pela escavação, permitindo-se a partir da
cota base da escavação projetada (274 m) um enchimento definitivo que dará para uma
modelação

topográfica

posicionada

à

cota

média

dos

297

m

-

enchimento

com

aproximadamente 23 metros de altura a partir da cota base da escavação, com inclinação de 6 a
7% acompanhando a morfologia natural do terreno em flanco de encosta de NNW para SSE.

Durante o desenvolvimento da lavra em extensão e profundidade, alguns dos blocos
desaproveitados poderão ser utilizados como barreiras de proteção à zona de trabalhos,
podendo assim constituir pequenos enrocamentos alinhados em setores específicos do limite da
pedreira e do limite definido pelo bordo superior da escavação, funcionando em ambos os casos
como uma segurança efetiva ao céu-aberto. A Foto 8 ilustra o “murete” de blocos já existente no
limite sul da poligonal da pedreira.

Foto 8 – Pormenor do “murete” de blocos de proteção alinhado
de um e de outro lado da entrada sul da pedreira “Chapadas”.
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7.1.6 - Sistema de Transporte

A empresa dispõe de um parque de máquinas de acordo com a sua dimensão, encontrando-se
devidamente equipada para o setor extrativo de rochas ornamentais. Com a implementação do
projeto de exploração da pedreira “Chapadas”, o parque de máquinas existente da Telmo Duarte
será redimensionado, com a aquisição necessária de máquinas novas e modernas.

Quanto à extração da rocha sem objetivos comerciais, vulgarmente designada por "escombro"
ou "estéril" e que obrigatoriamente terá de ser extraída sob pena de inviabilizar a exploração, o
esquema praticado consiste na utilização programada dos transportadores disponíveis (pá
carregadora, dumper e escavadora hidráulica) de modo a tornar interdependentes as fases
produtivas das não produtivas, sendo elas exercidas em simultâneo ao abrigo do enchimento
parcial da escavação com a implementação da deposição definitiva dos escombros, situação
que reduz substancialmente os custos do PARP ao nível da remobilização de escombros.

Assim, uma vez garantida a interdependência das fases de extração e saneamento, estamos em
condições de otimizar a exploração de modo a aumentar a produção e minimizar os custos.

7.1.7 - Equipamentos Produtivos

Os equipamentos mecânicos serão apropriados e adaptados a todas as áreas da extração, quer
a nível da limpeza, elevação, remoção e transporte, bem como em furação e corte, sendo os
mesmos atualizados, desde que se verifique um aumento da rentabilidade e da capacidade
produtiva com a aplicação do mesmo (Quadro 7).

Quadro 7 - Equipamento mecânico afeto à exploração.
Marca - Modelo

Potência
(cv)

Quantidade

Função

Pá carregadora

Volvo l180

220

1

Limpeza e carregamento

Giratória

Hitachi 520

280

1

Extração e remoção

-

-

-

Produção de energia

Himoinsa

-

-

Produção de energia

Atlas Copco GA 75

125

1

Ar comprimido/Furação

Designação

PT 250 kva
Gerador 250pd
Compressor
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Roller 2200

60

1

Corte/Serragem

Torre de perfuração

Poeiras

45

1

Furação

Máquina fio diamantado

Poeiras

120

2

Extração/Serragem

Monofio

7.1.8 - Meios Humanos e Regime de Laboração
O quadro de pessoal afeto à atividade extrativa na pedreira “Chapadas” totaliza 6 funcionários
(quatro dos quais a tempo inteiro na pedreira), distribuídos conforme se apresenta no Quadro 8.
Quadro 8 – Quadro de pessoal afeto à atividade produtiva na pedreira.
Categoria

Número

Responsável Técnico

1

Administrativa

1

Encarregado/operador de máquinas

1

Caboqueiro

2

Operador de Máquinas

1
Total

6

A laboração da pedreira desenvolve-se ao longo dos 12 meses do ano, durante 8 horas todos os
dias úteis da semana, num turno diário cujo horário decorre das 8.30 h até às 18.00 h, com
intervalo para almoço das 12.30 h às 14.00 h.

7.1.9 - Anexos/Infra-estruturas de Apoio

Da situação herdada da Topázio Branco Lda, fazem parte um conjunto de instalações de apoio à
pedreira que atualmente já existem no local do projeto, a saber:

- Contentores com instalações sociais e sanitárias;
- Contentores para arrecadação e arrumo de ferramentas, óleos e consumíveis;
- Monofio Roller 2200;
- Tanques de decantação;
- Vedações e portões diversos.
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A Telmo Duarte irá diligenciar no sentido de um novo ordenamento setorial das infra-estruturas
sociais e produtivas existentes e a adquirir, mantendo as que se encontram em bom estado,
substituindo as mais estragadas, e construindo duas novas instalações no setor norte da
pedreira: uma instalação social e administrativa essencialmente vocacionada para a receção dos
clientes; e uma instalação melhorada e modernizada de apoio à produção. As fotos seguintes
ilustram o aspeto e o tipo das infra-estruturas existentes na pedreira.

Foto 9 – Enquadramento do engenho de
corte e de dois contentores de apoio.

Foto 10 – Tanques de decantação das águas
residuais provenientes do engenho de corte.

Foto 11 – Vedação existente no perímetro
norte da pedreira.
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7.1.10 - Sistemas de Sinalização

A sinalização tem por objetivo identificar e/ou anunciar a aproximação da pedreira, o local onde
se procede a trabalhos de escavação, a movimentação de máquinas, a extração de recursos
minerais, a deposição de materiais, e outras de caráter social e organizativo onde se destaca a
sinalização dos extintores e a dos primeiros socorros.

Tendo por base a legislação respeitante à colocação de sinalização em pedreiras, serão
tomadas as medidas que providenciem a identificação das áreas de trabalho da exploração (vide
Anexo 4, Planta Nº1), a saber:
 Colocação, à entrada da pedreira, de placa de identificação da mesma, e indicação da
obrigação de utilização do equipamento individual de segurança (EPI’s).
 Colocação, ao longo do perímetro da área de trabalhos (em acessos e caminhos
circundantes), de sinais de perigo relativos à aproximação de trabalhos de pedreira.
 Utilização de sinalética apropriada que chame a atenção para a proximidade de uma
escavação e perigos vários.
 Colocação, ao longo do limite da pedreira (preferencialmente nos vértices que a definem), de
estacas de madeira com o topo pintado a vermelho, de modo que o extremo livre das mesmas
ascenda no mínimo 70 cm acima da superfície do terreno; o espaçamento utilizado deverá
permitir que, quando na vizinhança de uma das estacas, se possa observar facilmente a anterior
e a posterior.
 Identificação das áreas de trabalho, colocação de sinais de circulação de máquinas, indicação
dos limites de velocidade, de proibição de circulação de pessoas estranhas, zonas de circulação
obrigatória para peões, etc.
 Colocação de sinalização variada ao nível dos primeiros socorros, extintores de incêndio,
perigos vários, barreiras de proteção à escavação, etc.

A sinalização variada a implementar deverá ser mantida e reforçada sempre que necessário,
durante a vida útil da pedreira.
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7.1.11 – Sistemas de Iluminação e Ventilação
Como a laboração na pedreira “Chapadas” irá ocorrer em apenas um turno diurno, não existe a
necessidade de implementar qualquer sistema de iluminação artificial. Visto que a lavra será a
céu-aberto, não existe a necessidade de se recorrer a qualquer tipo de sistema de ventilação
artificial.
7.1.12 – Sistema de Esgoto – Efluentes Industriais Gerados pelo Corte da Pedra

Dadas as características hidrogeológicas do maciço calcário (sistema aquífero cársico), e a ver
pela situação atual das pedreiras vizinhas, não haverá lugar à acumulação excessiva de água na
base da escavação, pelo que não se torna necessária a instalação de qualquer sistema de
bombagem complexo para a extração de água.

O aproveitamento das águas pluviais para utilizar no arrefecimento das máquinas de corte
utilizadas nas frentes de desmonte é otimizado. A água utilizada no corte da pedra será
adquirida externamente, de acordo com as necessidades e com as recomendações da junta de
freguesia, a qual abastecerá os depósitos colocados na periferia da escavação (zona mais alta
junto às várias instalações da pedreira), que funcionam também como cisternas de receção e
acumulação das águas da chuva nos dias em que esta ocorre, sendo reabastecidas sempre que
necessário.

Complementarmente, e nos períodos contínuos com episódios de elevada pluviosidade, a água
excessiva poderá ser temporariamente acumulada numa zona baixa da corta criada para o
efeito, passando o abastecimento de água à frente de desmonte a fazer-se em circuito fechado
a partir da zona de rebaixo da praça da pedreira onde se concentra o excedente da água da
chuva, até ao seu esgotamento por utilização no arrefecimento das ferramentas de corte, por
evaporação, ou no próprio sistema que gera sempre perdas.

Na ausência desta água naturalmente armazenada, recorre-se à água armazenada nos
depósitos, repetindo-se este ciclo em condições idênticas no balanço da utilização da água para
arrefecimento dos equipamentos de corte.
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Assim, na época de maior pluviosidade é privilegiada a captação e acumulação de água da
chuva na zona favorável da escavação criada para o efeito - estrutura em “fosso” executada em
rebaixo, de onde é diretamente utilizada nas zonas de trabalho, ou de onde é bombada para os
referidos depósitos de armazenamento posicionados a cota superior na periferia da escavação,
que funcionam como reserva a utilizar nas situações de maior deficit de água (seca prolongada),
evitando-se assim uma evaporação continuada. Se necessário reabastece-se a partir da água
adquirida a terceiros.

Num ou noutro caso da utilização da água, a abertura no fundo da exploração (variável mas
sempre executada em zona onde o maciço calcário se apresente são e sem fenómenos de
fracturação) que se convencionou designar por “estrutura em fosso executada em rebaixo” é o
recetor dos efluentes industriais gerados pelas atividades de corte na frente de desmonte,
funcionando não só como uma bacia de decantação (produção de lamas por sedimentação dos
finos) mas também como um reservatório artificial de água - utilização em circuito fechado da
água superficial clarificada -.
Este “fosso” praticamente estanque (as perdas ocorrem essencialmente por evaporação
natural), funcionando como um reservatório artificial, é abastecido pelas águas da chuva e pela
afluência natural dos efluentes industriais, sendo as lamas que se acumulam no fundo recolhidas
pelo balde da giratória sempre que esse esvaziamento se revele necessário.

No caso dos efluentes industriais gerados no corte por monolâmina para o emparelhamento dos
blocos, trata-se igualmente de um processo por via húmida com produção de efluentes residuais
- lamas, existindo para o efeito dois tanques de decantação construídos em betão, devidamente
vedados, tal como a vala de receção e encaminhamento dos efluentes residuais produzidos. A
água superficial clarificada do tanque é novamente utilizada em circuito fechado na ação de
corte.

Após sedimentação dos finos, e esgotada a capacidade dos tanques de decantação, os mesmos
são limpos pelo balde da giratória e as lamas recolhidas e expedidas depois de secarem
naturalmente.

As fotos seguintes ilustram alguns pormenores da drenagem dos efluentes industriais gerados.
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Foto 12 – Caixa recetora dos efluentes
provenientes do corte por monofio.

Foto 13 – Circuito de drenagem desde
o monofio até aos tanques decantação.

Foto 14 – Tanques de decantação com
vedação de proteção.
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7.1.13 – Plano de Segurança e Saúde - PSS
O Plano de Segurança e Saúde (PSS) a implementar na pedreira “Chapadas”, constante no
Anexo 2 ao presente documento, visa a prevenção de acidentes de trabalho que possam
ocorrer durante o desenvolvimento dos trabalhos de exploração do recurso mineral, de acordo
com as diretivas comunitárias aplicadas às indústrias extrativas por perfuração a céu-aberto ou
subterrâneas, em particular as Diretivas da Comunidade Económica Europeia n.º92/91 de 3/11 e
n.º92/104 de 3/12, e os diplomas estabelecidos nos Dec. Lei n.º324/95 de 22/11, Dec. Lei
n.º162/90 de 22/5 e Dec. Lei n.º441/91 de 14/11.

A empresa irá diligenciar no sentido da elaboração do Manual de Segurança nos termos da
legislação vigente de modo a dar a conhecer o funcionamento e os procedimentos de caráter
geral a serem aplicados, e os de caráter específico que se destinam a definir as regras e
metodologias de trabalho referentes às tarefas de risco (vide Análise de Riscos - Anexo 2).

Na prática, a empresa irá diligenciar para que todos os trabalhadores sejam devidamente
informados e motivados para terem em atenção os riscos a que estão expostos, orientando-os
para as ações de formação mais aconselhadas às atividades que desempenham. Nos
parágrafos seguintes descrevem-se de forma sucinta os riscos principais.
 MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE EXTRAÇÃO

A utilização de máquinas de carga e equipamentos móveis devem ser manobrados por pessoal
experiente e habilitado para o efeito, que deve respeitar todas as regras básicas de segurança,
como por exemplo manter as distâncias mínimas exigidas pelas especificações técnicas de cada
equipamento.

O equipamento deve ser alvo de manutenção cuidada para que possa proporcionar boas
condições de utilização e segurança, quer dos manobradores quer do pessoal que labore na
periferia correspondente ao raio de ação das máquinas. A implementação do plano de
manutenção será da responsabilidade de cada operador, que também deve informar os
responsáveis caso detete alguma anomalia no equipamento.

Pedreira “Chapadas”

Página 52

Plano de Pedreira

Os operadores devem ter máxima atenção às pessoas que possam circular nas mesmas vias e
pistas, para que não coloquem em perigo a sua segurança e integridade física.
 POEIRAS
As poeiras provenientes das ações de perfuração mecânica, pistas de circulação de máquinas,
ações de remoção de material, etc, podem provocar no pessoal operador, ao fim de alguns
anos, doenças dos foros pulmonar e respiratório. A fim de serem minimizados os efeitos
nefastos das poeiras, os operadores devem usar a máscara sempre que existam concentrações
acentuadas de fumos e poeiras.
Além disso, de modo a minimizar o grau de empoeiramento das pistas de circulação de
máquinas e camiões, e áreas de trabalho, recorrer-se-á à rega direta por cisterna, ou à aspersão
de água direcionada e rotativa, sempre que a situação assim o exija.
 RUÍDOS
As ações de perfuração são das que mais ruídos provocam no conjunto das operações de
exploração de pedreiras a céu-aberto. De modo a minimizar os efeitos do ruído sobre a audição,
os operadores devem usar diariamente e permanentemente protetores auriculares, quando
sujeitos a elevada exposição ao ruído.
 PROJEÇÃO DE MATERIAIS
Nas ações de remoção, perfuração e desmonte das frentes, podem com facilidade saltar
esquírolas e fragmentos de rocha, que podem atingir o corpo dos operadores e em particular a
cabeça e/ou a vista.
A fim de se evitarem acidentes e danos físicos graves nos órgãos atrás referidos, o pessoal será
incutido a usar capacetes de proteção durante todo o turno, e óculos de segurança sempre que
realizem ações com perigosidade no que respeita à projeção de partículas de rocha.
 SEGURANÇA NA EXPLORAÇÃO
De modo a evitar o desabamento ou deslizamento do maciço rochoso a explorar, as frentes de
desmonte e vias de circulação de máquinas e os acessos às mesmas devem ser inspecionadas
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periodicamente, para se garantir a ausência de massas ou superfícies não consolidadas que
coloquem em risco a segurança do pessoal e equipamentos.
A altura dos degraus não deve ultrapassar os 7 metros, de modo a garantir a máxima
estabilidade da exploração. Nos casos em que o pessoal denote qualquer quebra nas condições
de segurança, deve comunicar o facto, de imediato, ao encarregado, identificando o local, e
chamar a atenção dos restantes colegas de trabalho.
Relativamente à segurança do céu-aberto, proceder-se-á da seguinte forma:
1. Dimensão dos Degraus - Serão respeitadas as dimensões máximas dos degraus (7 m de
altura), de modo a que não surjam quaisquer tipo de problemas de instabilidade nos
taludes da escavação.
2. Colocação de Barreira de Enrocamento – Colocação de um enrocamento de blocos de
dimensão métrica, se necessário, nos limites da pedreira, nas laterais da rampa de
acesso e nos pisos de desmonte.
 PISTAS DE CIRCULAÇÃO DE MÁQUINAS
As pistas de acesso às frentes de exploração e na pedreira devem ser mantidas em boas
condições de circulação, desobstruídas e sem barreiras de difícil transposição em situações de
emergência. As áreas de trabalho devem ter os acessos desimpedidos e de fácil movimentação
de pessoas e equipamentos de socorro.
 INFRA-ESTRUTURAS DE APOIO À ATIVIDADE NA PEDREIRA
Junto dos equipamentos, será colocado um placard com a descrição das regras de segurança e
utilização, bem como todas as indicações úteis para o seu normal e correto funcionamento. Todo
o tipo de utensílios e ferramentas devem estar corretamente arrumadas em local pré-destinado
para o efeito, bem como as áreas de movimentação e trabalho, e os seus acessos totalmente
limpos e desimpedidos.
Periodicamente deve ser efetuada, pelo encarregado geral, uma vistoria completa às infraestruturas de apoio à pedreira, de modo a inspecionar o funcionamento e condições de
segurança dos equipamentos, estruturas, limpeza das instalações sociais e balneários.
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 PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE INCÊNDIO
Os materiais inflamáveis, tais como combustíveis, lubrificantes e óleos, devem ser
acondicionados correctamente em depósitos apropriados, e em locais munidos de equipamento
de combate a incêndios segundo as normas regulamentares. Os extintores devem ser
examinados periodicamente e recarregados em conformidade com os prazos de validade.
Semestralmente, será dada formação no campo da higiene e segurança e regras de arte mineira
(desmonte, segurança, higiene, etc), de modo a consciencializar o pessoal para não descurar a
aplicação da segurança e do controle e minimização dos riscos e doenças profissionais
resultantes da actividade extractiva, nomeadamente das explorações de pedreiras a céu-aberto.
Mensalmente, ou sempre que se considere necessário, a comissão de segurança deverá reunir
para analisar os aspectos inerentes à prevenção dos riscos, redução dos acidentes e
planeamento de novas acções no domínio do processo extrativo.
 SERVIÇOS DE HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Organização dos Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
A implementação e organização dos Serviços de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho
(SHSST) na pedreira “Chapadas” visa a avaliação, controlo e manutenção das condições de
trabalho, prevenção e desenvolvimento de condições e meios de informação e formação, que no
seu todo asseguram o bem-estar de todos os trabalhadores, incluindo os temporários,
prestadores de serviços, visitantes e qualquer outra pessoa que se encontre no local.
A organização destes serviços deve ficar a cargo de empresa especializada e certificada para o
efeito.
A fim de alertar e sensibilizar todos os colaboradores e visitantes, será afixada sinalização de
segurança adequada às diversas situações a saber:
Entrada da Pedreira: Uso obrigatório de capacete e botas de proteção; proibida a entrada a
pessoas não autorizadas.
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Na Área de Trabalhos e Instalações de Apoio: Uso obrigatório de capacete, protetores
auriculares, máscara, botas e luvas de proteção.
Meios de Intervenção Humana em Caso de Acidente
Para o efeito da assistência a doentes ou sinistrados, são colocados na infra-estrutura de apoio
social duas Caixas de Primeiros-Socorros devidamente assinaladas e criteriosamente colocadas
com sinal indicativo de “Caixa de Primeiros-Socorros”, contendo o material adequado.
De forma a garantir a prestação de primeiros socorros em caso de acidente, o nome da pessoa
habilitada para o efeito, será indicado nos painéis de atuação afixados num dos anexos de apoio
à atividade na pedreira.
O material constante das caixas de primeiros socorros é devidamente controlado pela pessoa
habilitada para o efeito, mediante a adoção de procedimentos internos perfeitamente definidos,
estando apetrechada pelo menos com o seguinte material:
Luvas descartáveis

1 Ligadura de pano 5/5

1 Frasco de Água Oxigenada

1 Ligadura de pano 5/10

1 Frasco de Betadine solução dérmica

2 Caixas de compressas 5/5

1 Frasco de Anti-Séptico

2 Caixas de compressas 10/10

1 Caixa de pensos rápidos

1 Garrote

1 Rolo de adesivo 2,5/5

1 Tesoura

1 Rolo de adesivo 5/5

Meios de Socorro Públicos
Os meios de socorro públicos disponíveis para acorrer à pedreira em caso de emergência
consistem de uma lista de entidades e serviços de urgência. Essa lista será divulgada através da
afixação de cartazes com a indicação dos telefones de urgência a utilizar em caso de acidente.
Estes cartazes são afixados em locais bem visíveis na zona do anexo social de apoio, do qual se
dá um exemplo no Quadro 9.
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Quadro 9 - Cartaz c/ indicação dos telefones de urgência a utilizar em caso de acidente.
Entidade

Nº Telefone

N.º Nacional de Socorro (SOS) - INEM

112

Intoxicações

808 250 143

Serviços do Centro de Saúde de Fátima

249 531 836

Serviços do Centro de Saúde de Ourém

249 540 630

Serviços de Urgência Médica – Hospital:
Hospital Distrital de Santarém

243 300 258

Hospital de Torres Novas

249 810 100

Hospital de Tomar

241 360 100

Farmácias de Serviço

118

Guarda Nacional Republicana (GNR)
Destacamento Territorial de Ourém

249 540 310

Bombeiros Voluntários de Ourém

249 540 500

Bombeiros Voluntários de Fátima

249 533 589

Proteção Civil:
Delegação Distrital de Santarém

243 303 250

Câmara Municipal de Ourém

249 540 900

EDP

800 506 506

Portugal Telecom:
Serviço informativo

118

Avarias

188

Atendimento a cliente

16 206

R.I.T.A.

808239156

Obras na via pública

14 48 12 / 3

Páginas Amarelas

707 202 222

Sem prejuízo da afixação dos cartazes referidos, recomenda-se que:
EM CASO DE ACIDENTE CHAMAR IMEDIATAMENTE
 ENCARREGADO GERAL.
 GERÊNCIA.
EM CASO DE ACIDENTE GRAVE CHAMAR IMEDIATAMENTE

 112 - INEM
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7.1.14 - Plano Geral de Monitorização
O plano de monitorização a implementar na pedreira “Chapadas” pressupõe a observação,
recolha e quantificação de parâmetros aferidores do estado do ambiente e efeitos gerados na
área de implementação da mesma, em particular de poeiras, ruído, e resíduos industriais.

A quantificação deverá envolver a determinação dos níveis de ruído e empoeiramento na
envolvente da área da pedreira, através de campanhas de medições e/ou recolha, cujos
resultados certamente se revelarão úteis na avaliação dos impactes. A observação das
condições de deposição dos resíduos na área da pedreira deverá obedecer ao estipulado no
Plano de Gestão de Resíduos (PGR) a implementar (Anexo 3).

O Plano Geral de Monitorização a apresentar está orientado para monitorizar os indicadores de
impactes ambientais considerados mais críticos gerados pela atividade desenvolvida na
exploração, nomeadamente o ruído, no domínio da caracterização do Ambiente Acústico, as
poeiras, no domínio da caracterização da Qualidade do Ar, e os resíduos industriais, no domínio
da deposição e expedição dos Resíduos Produzidos.

A monitorização proposta não necessitará de estações fixas no terreno nem de qualquer outro
tipo de estação de referência, sendo que os principais objetivos da mesma serão os de
quantificar os parâmetros aferidores da qualidade do ambiente, a uma determinada data, e
comparar esses valores com os que forem obtidos em campanhas de monitorização
subsequentes, a efetuar durante a fase de exploração.

Essa quantificação, cujos resultados se irão revelar úteis na identificação e descrição dos
impactes efetivamente verificados, envolverá a determinação dos níveis de ruído e
empoeiramento e das condições de deposição de resíduos, através de campanhas de
medições/recolha (ruído/poeiras) a realizar na envolvente da pedreira (junto a eventuais
recetores sensíveis), e da observação a efetuar na envolvente e interior da área ocupada pelas
instalações de apoio à atividade extrativa (resíduos).

Na eventualidade de serem detetados impactes negativos, adoptar-se-ão as medidas de
mitigação, devendo fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos seus efeitos e eficácia para a
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redução e/ou eliminação, principalmente na envolvente da pedreira e na área de implantação
das infra-estruturas de apoio à atividade extrativa.

Neste contexto, a empresa acompanhará a situação ambiental na área da pedreira, realizando
periodicamente campanhas de medição (ruído), recolha (poeiras), e de observação (resíduos)
nos locais mais críticos pré-selecionados, de forma a aferir os dados obtidos em campanhas
efetuadas antes da implementação das medidas mitigadoras conducentes à redução de
determinado impacte, com os que serão obtidos em campanhas subsequentes (após a
implementação das medidas corretivas).

Após a estabilização dos dados obtidos em campanhas de monitorização consecutivas, abaixo
dos valores máximos admissíveis pela legislação ou, no caso dos resíduos, no cumprimento das
boas

práticas

de

deposição

e

expedição,

a

periodicidade

das

campanhas

de

medição/recolha/observação poderá ser mais estendida no tempo, devendo no entanto a
monitorização, num período a definir, ser mantida como medida preventiva e controlo.
A monitorização irá desempenhar um papel importante durante a vida útil da pedreira, na medida
em que permitirá acompanhar a avaliação da eficácia das medidas de gestão adoptadas para
minimizar ou prevenir os efeitos negativos provocados na sua envolvente e também no seu
ambiente interno.
Plano Geral de Monitorização
Não se justificando um programa de monitorização rígido, devido às características e dimensão
da pedreira, a monitorização das componentes ambientais ruído e poeiras deverá ser efetuada,
sempre que possível, pela mesma entidade, de modo a evitar possíveis alterações nos
procedimentos de amostragem. Essa entidade será responsável pela elaboração do relatório da
campanha de monitorização efetuada, dele devendo constar:
 O tipo e as características do equipamento de medição utilizado.
 A metodologia e o procedimento de medida utilizado.
 As definições dos parâmetros medidos e obtidos.
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 A identificação das fontes em presença.
 O registo das observações, o registo dos resultados, e as correções efetuadas.
 O confronto dos resultados com a legislação vigente.
 O anexo com a planta de localização dos pontos de medição e outros anexos que se
considerem importantes (certificado de calibração do equipamento, gráficos e/ou quadros
comprovativos dos registos obtidos, etc.).
O acompanhamento das campanhas de monitorização do ruído e das poeiras deverá ser
efetuado por técnico especializado, que posteriormente deverá interpretar e avaliar os resultados
constantes nos respetivos relatórios de monitorização, de forma a elaborar os Relatórios
Técnicos Finais.
8 – PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA - PARP

As alterações impostas no meio ambiente natural onde se insere uma unidade extrativa de
recursos geológicos resultam dos impactes gerados no que se refere à superfície ocupada pela
escavação e áreas de trabalho, infra-estruturas de apoio, a que se junta a movimentação e o
aumento de tráfego, o tempo de vida da exploração, etc. De um modo geral, a exploração dos
recursos naturais a céu-aberto interfere sobremaneira nas características fisiográficas originais
do meio físico onde se insere, causando a degradação ambiental do espaço por ela afetado.

O melhor compromisso entre a exploração de uma unidade extrativa e o meio ambiente natural
onde esta se insere constitui uma das principais metas a atingir por parte do explorador. Este
tipo de indústria, apesar de não ser das mais nefastas para o meio ambiente, implica, por vezes,
alterações no meio físico e ecológico da sua área de implantação e envolvente.

Conscientes de que a razão ótima ambiente/evolução da lavra, nomeadamente através da
integração da exploração no meio ambiente e em harmonia com o bem-estar das populações,
deve assumir um papel fundamental durante e no pós vida útil da pedreira “Chapadas”, só assim
se conseguindo gerir satisfatoriamente todos os aspetos de um desenvolvimento sustentável,
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urge à partida tornar indissociáveis aqueles dois conceitos através do acompanhamento
simultâneo dos seus cenários evolutivos.
No Anexo 4 apresentam-se, à escala 1/500, as seguintes peças desenhadas:
 Planta N.º1_Situação e Planeamento.
 Planta N.º2_Lavra.
 Planta N.º3_Recuperação Paisagística.
 Planta N.º4_Perfis.
8.1 – Memória Descritiva e Justificativa

De modo a minimizar os impactes na paisagem natural e assim garantir a qualidade ambiental
da área intervencionada pela pedreira “Chapadas”, a estratégia de eco-eficiência que será
implementada durante a fase de exploração da pedreira e que se prolongará também após a sua
vida útil, visa em traços gerais o seguinte:
→ Reduzir o consumo energético do processo extrativo.
→ Otimizar a eficácia do processo extrativo.
→ Reduzir a emissão de gases poluentes e de resíduos.
→ Maximizar a sustentabilidade dos recursos renováveis utilizados.
→ A manutenção dos equipamentos de modo a aumentar a sua duração.
→ A reintegração do espaço intervencionado na matriz fisiográfica do meio ambiente local.

A implementação de uma estratégia deste tipo conduz à melhoria progressiva do processo
extrativo e em paralelo à minimização contínua dos impactes ambientais por ele induzidos,
reduzindo o consumo dos recursos, as emissões poluentes e os resíduos da exploração, ao
mesmo tempo que limita as responsabilidades da empresa sobre o passivo ambiental provocado
no meio ambiente local.

Os conceitos apresentados nos parágrafos anteriores enquadram-se no preceituado pelo
Dec.Lei n.º270/01 de 6/10 (alterado pelo Dec.Lei n.º340/07 de 12/10), nomeadamente no que
respeita à apresentação de um Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), cujo
conteúdo deverá mencionar as medidas de preservação do ambiente e as de recuperação e
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integração paisagística, estas articuladas com o faseamento do Plano de Lavra (PL), que a
empresa se propõe implementar na área da pedreira e na sua envolvente.

Entende-se por Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística a revitalização biológica,
económica e cénica do espaço intervencionado pela exploração e sua envolvente, dando-lhe
nova utilização, com vista ao estabelecimento do equilíbrio do ecossistema, ou restituindo-lhe a
aptidão primitiva.

A definição do PARP considerou o desenvolvimento dos trabalhos de exploração bem como a
geometria final da escavação (indicada no Plano de Lavra) sobre a qual se implantou o modelo
de recuperação paisagística proposto.
8.1.1 – Medidas de Proteção Ambiental e de Gestão de Resíduos

Uma das problemáticas associadas à indústria extrativa resulta dos impactes negativos gerados
pelos resíduos emergentes da atividade, que importa armazenar, tratar, valorizar e eliminar. No
Anexo 3 apresenta-se o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) a implementar na pedreira
“Chapadas”, fazendo-se nos parágrafos seguintes uma descrição sucinta do mesmo.
Os resíduos industriais produzidos pela atividade extrativa desenvolvida na pedreira “Chapadas”
são os que correspondem às seguintes designações e códigos constantes da Listagem Europeia
de Resíduos ou LER:
→ Óleos usados – Designação: óleos minerais não clorados de motores, transmissões e
lubrificação. Código: 13 02 05. Origem: Lubrificação de motores, engrenagens, transmissões dos
equipamentos móveis. Caracterização: mistura de óleos minerais de sabão de lítio e aditivos
específicos patenteados mais compostos de polioxiakileno glicol e de pantaerithritol entre outros.
Acondicionamento/armazenamento: em bidões estanques, com uma capacidade de cerca de
200 litros, segundo uma taxa de enchimento que não deve exceder os 98%; identificação
segundo a sua tipologia, em parque de resíduos e ou recipientes fechados.
→ Pneus usados – Designação: Pneus usados. Código: 16 01 03. Origem: provenientes das
pás carregadoras e dumpers de carga. Caracterização: carcaças de telas de pneus fora de uso.
Acondicionamento/armazenamento: segundo em local apropriado nas instalações da entidade

Pedreira “Chapadas”

Página 62

Plano de Pedreira

responsável pela sua recolha e transporte, segundo as suas dimensões e o estado de
degradação.
→ Baterias – Designação: Pilhas/acumuladores. Código: 20 01 33. Origem: equipamentos
móveis (giratória, pá carregadora e dumper). Caracterização: baterias ácidas de chumbo.
Acondicionamento/armazenamento: em embalagens de madeira, PVC ou metálicas.
→ Sucatas – Designação: Resíduos de metais, ferro e ácido. Código: 17 04 05. Origem: peças
de desgaste dos equipamentos de corte e dos meios móveis. Caracterização: ferro e aço fora de
uso. Acondicionamento/armazenamento: segundo o seu estado de conservação e desgaste,
para ações de revisão/enchimentos com o objetivo da sua reintegração ou reutilização por parte
de empresas da especialidade.
→ Resíduos de calcário – Designação: Resíduos do corte e serragem de pedra, não
abrangidos em 01 04 07. Código: 01 04 13. Origem: restos de blocos de calcário que resultam
do processo de extração do maciço e do esquadrejamento dos blocos de dimensão comercial.
Caracterização: calcário maciço. Acondicionamento/armazenamento: utilizado nas ações de
enchimento parcial da área de escavação a fim da posterior recuperação paisagística da área
intervencionada na pedreira.
Resíduos Industriais de Extração – Dec.Lei n.º10/2010 de 4/02

O Decreto-Lei n.º10/2010 de 4 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º31/2013 de 22 de
Fevereiro, estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos das explorações
de depósitos minerais e de massas minerais — resíduos de extração, transpondo para a ordem
jurídica interna a Diretiva n.º2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15/03.

Os resíduos de extração produzidos na pedreira englobam os materiais do fino horizonte de solo
vegetal, do horizonte pedregoso desagregado, e do calcário sobrante do maciço a desmontar
que não é comercializável. O destino final desses resíduos é a sua reposição nos vazios da
escavação resultantes da extração a céu-aberto do calcário, para fins de reabilitação e de
modelação topográfica parcial do local. Nesse sentido, a gestão de resíduos de extração na
pedreira submete-se ao preceituado no Art.º 40.º do Decreto-Lei n.º10/2010 de 4 de Fevereiro.
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As medidas de controlo da estabilidade dos resíduos de extração, de prevenção da poluição do
solo e das águas superficiais e subterrâneas, e de monitorização dos resíduos de extração e dos
vazios de escavação a que se refere o n.º3 do Art.º 40.º do Decreto-Lei n.º10/2010 de 4 de
Fevereiro, são abrangidas pelas medidas de recuperação paisagística a implementar no âmbito
da implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística - PARP.

Anualmente será dado cumprimento ao preenchimento do Mapa Integrado de Registo de
Resíduos (MIRR) segundo o modelo e estrutura organizacional do SIRAPA – Sistema Integrado
de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente, de modo a declarar os resíduos produzidos e
expedidos.

A eliminação, a gestão e a expedição adequada dos resíduos será realizada através da
celebração de contratos de manutenção dos equipamentos e subsequente recolha dos resíduos
produzidos com empresas especializadas de manutenção, reparação de equipamentos,
reciclagem e valorização de óleos usados. Estas empresas efetuam a receção dos resíduos, o
transporte e o seu armazenamento e/ou acondicionamento, para posterior reutilização e/ou
reciclagem dos mesmos.

Todas as operações inerentes ao processo de gestão dos resíduos industriais (transporte,
armazenagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos) serão da responsabilidade de
empresas licenciadas e/ou autorizadas para o efeito, conforme o disposto no Dec. Lei
n.º178/2006 de 05/09. O transporte dos resíduos provenientes da pedreira é acompanhado das
guias de acompanhamento de resíduos (Modelo 1428 da Imprensa Nacional da Casa da
Moeda), conforme o disposto na Portaria n.º335/97 de 16/05 e Dec. Lei n.º38/99 de 06/02.

No que respeita aos resíduos sólidos equiparados a urbanos (código: 20 03 01), eventualmente
gerados na área de trabalhos da pedreira, estes serão recolhidos em recetáculos devidamente
identificados para o efeito, que depois de separados são depositados no contentor de receção
de lixos domésticos dos Serviços Municipalizados.

No Anexo 3 apresenta-se o Plano de Gestão de Resíduos de Extração (PGRE) e o Plano de
Monitorização de Resíduos (PMR), a implementar na pedreira “Chapadas”.
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8.1.2 – Efeitos da Exploração no Meio Ambiente Local
Em termos ambientais, a exploração da pedreira “Chapadas”, traz obviamente perturbações ao
meio ambiente envolvente. Contudo, não se trata de modo algum de uma exploração poluente e
nefasta para o meio ambiente.

No Quadro 10 apresenta-se uma tentativa de sistematização genérica dos fatores ambientais
que direta ou indiretamente são afetados por uma exploração deste tipo.

No entanto, nos itens seguintes, efetua-se uma análise mais detalhada sobre alguns fatores
ambientais que julgamos ser os de maior influência e mais significativos, e os parâmetros que se
assumem como eventualmente afetados na fase operacional da unidade extrativa. No EIA que
acompanha este projeto, esta análise é bastante mais específica e aplicada ao caso de estudo.

Destapamento

Perfuração

Disparo (não
aplicável)

Serragem

Desmonte

Transporte de
materiais

Depósito em
escombreira

Depósito em
parque de
blocos

Circulação de
água

Instalações
auxiliares

Manutenção de
equipamentos

Quadro 10 - Fatores afetados por uma exploração de pedreira. Caso genérico.

Água superficial
Água subterrânea
Características
Uso do solo
Qualidade da
paisagem
Composição da
amostra
Nível de ruído
Maciço rochoso

-1
0
-2
-1

-1
0
0
0

0
2
0
0

-1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
-2
-2

-1
0
-1
-2

0
0
-2
-2

2
1
0
1

0
0
-1
-2

0
0
0
0

-1

0

0

0

0

-2

-2

-2

0

-1

0

-1
-1
-1

-2
-2
0

-2
-2
-2

0
-2
0

-1
-1
0

-1
-1
0

-2
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
2
0

Cobertura vegetal
Mamíferos
Aves

-2
-1
0

0
0
0

0
-1
-1

0
0
0

0
-1
-1

-1
-1
-1

-1
2
2

-1
0
0

0
0
1

-1
0
0

0
0
0

Bens e serviços

0

1

1

1

0

0

0

0

0

2

2

Emprego

2

2

1

2

2

2

0

0

0

2

2

Risco de acidentes

-1

0

-2

-1

-2

-1

0

0

0

0

-2

Fatores

Hidrogeologia
Solo
Meio
Ambiente

Paisagem
Ar
Geologia

Meio
Biótico

Flora
Fauna

Meio Social

Legenda
-2
-1
0
1
2
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Negativo muito significativo
Negativo significativo
Nulo
Positivo significativo
Positivo muito significativo
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Qualidade do Ar

A degradação da qualidade do ar na zona de laboração deve-se fundamentalmente à emissão
de poeiras, originadas essencialmente pelos processos de perfuração da pedra e circulação de
veículos em terra batida.

A emissão de poluentes atmosféricos, provenientes dos gases de escape dos veículos
envolvidos nos processos de laboração, contribui também para a degradação da qualidade do
ar. Ao nível da dimensão do presente projeto, este impacte, dada a muito reduzida magnitude, é
considerado não significativo.

Considerando todos os processos que decorrem durante a laboração desta unidade extrativa,
verificou-se a emissão de poeiras nas seguintes operações:
→ Desmonte e corte da bancada.
→ Carga, transporte e descarga de material, desde a frente de desmonte até à instalação de
beneficiação (monofio), ou armazenamento no parque de blocos, através de pá carregadora.
→ Carga dos camiões que efetuam a expedição e transporte para a fábrica transformadora ou
para outro local de consumo.

No conjunto destas operações, é a movimentação dos veículos de transporte a principal
responsável pelas emissões mais significativas.

Fora da área da pedreira, a emissão de poeiras deriva principalmente do tráfego das viaturas
pesadas. As características destas poeiras, mais precisamente a sua massa e dimensão
relativamente elevadas, explicam a redução da concentração destas em suspensão no ar.

A adoção de medidas de redução de emissão de poeiras pela empresa, nomeadamente a
aspersão com água dos acessos no interior da exploração, e as plantações arbóreas
programadas (cortina arbórea), contribui desta forma para a minimização de emissão de poeiras.

O regime de ventos neste local, que nos meses do Verão sopra geralmente de N e NW, com
frequência inferior a 20%, e com velocidade reduzida, inferior a 20 kmh-1, não contribui para a
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dispersão das poeiras em suspensão nas áreas de exploração, até porque estas encontram-se
geralmente a uma cota muito inferior em relação ao nível do terreno inicial e cercadas pelas
paredes da pedreira.

De acordo com o exposto, o impacte negativo derivado deste descritor é considerado pouco
significativo, pelo que a aplicação das medidas que a empresa se propõem no âmbito deste
licenciamento contribuirão para a minimização deste impacte.

Os meios mecânicos usados na exploração serão alvo de manutenção periódica. Será dada
especial atenção ao funcionamento dos catalizadores que equipam as máquinas, os quais têm
como objetivo minorar a emissão de fumos e gases poluidores.

A emissão de poeiras durante as operações de extração e transporte será minimizada pela
aspersão de água nas frentes de desmonte e nas pistas de rodagem, sempre que o nível de
empoeiramento assim o justifique, sobretudo nos meses mais quentes e secos do ano.

Ruído e Vibrações

O horário de laboração da pedreira é das 8.30 às 18.00 horas. Este período de funcionamento
está compreendido no período diurno estabelecido pelo Regulamento Geral do Ruído (Dec.Lei
n.º9/2007 de 17/01, alterado pelo Dec.Lei n.º278/2007 de 01/08).

A propagação do ruído depende essencialmente da morfologia do terreno, da ocupação do solo
e da direção dos ventos. Sendo os trabalhos da pedreira realizados a uma cota bastante inferior
ao nível do terreno original, o ruído predominante permanece nestes locais, não havendo
contaminação significativa para as áreas envolventes, onde não se encontram habitações.

O problema coloca-se ao nível dos trabalhadores que se encontram expostos diariamente e
continuamente ao ruído, durante períodos mais ou menos longos para os níveis mais elevados,
os quais serão alvo de avaliações periódicas no âmbito da organização dos Serviços de Higiene,
Segurança e Saúde no Trabalho (SHSST).
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Água
Numa unidade extrativa, a água é um elemento essencial como elemento interveniente em todos
os processos laborais, essencialmente utilizado para o arrefecimento do equipamento de corte.

A água utilizada nestas operações é captada no fundo da escavação, em resultado do
aproveitamento das águas pluviais em circuito fechado. Em caso de escassez adquire-se a água
a terceiros que é armazenada em depósito apropriado e dimensionado para o efeito. Para o
funcionamento da monolâmina, equipamentos e máquinas de corte e de serragem, os circuitos
de água são fechados.

As bombas utilizadas são equipadas com um mecanismo à prova de entupimento e de desgaste
reduzido, pelo que garantem um tempo de funcionalidade bastante alto.
Uso do Solo
Os impactes sobre o solo surgem no início da atividade de exploração, em consequência das
operações de preparação das áreas de corta das bancadas, com a remoção e deposição de
materiais.

Considerando que a remoção das terras de cobertura se restringe às zonas de exploração e à
existência de uma deposição conveniente destes solos, conclui-se que os impactes negativos,
induzidos ao nível estrutural edáfico, são pouco significativos.

A cobertura de solo e sub-solo removida, transportada e resguardada, não será contaminada por
qualquer tipo de efluente líquido, resíduo sólido, sucata ou escombreira que impossibilite a sua
reutilização durante a recuperação paisagística.

Paisagem

No caso de pedreiras a céu-aberto, a escavação e as escombreiras constituem os principais
impactes na paisagem. As edificações necessárias à atividade e todo o conjunto de
equipamentos fixos ou móveis respeitantes à extração e tratamento da rocha são também
fatores importantes a considerar.
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É de referir que a escavação e os equipamentos apenas são visíveis estando muito próximos
destes, e que a pedreira “Chapadas” se localiza numa zona circundada por outras pedreiras, e
por relevos mais elevados o que conduz a uma diminuição deste impacte.

Considera-se que o impacte negativo sobre a paisagem é moderadamente significativo, sendo
de implementar o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) de forma a minimizar
este impacte.
Fauna e Flora

Em termos gerais, os impactes que se poderão observar sobre as zoocenoses decorrentes da
exploração da pedreira, podem sintetizar-se do seguinte modo:
→ Aumento da perturbação direta, com diminuição e desaparecimento de espécies sensíveis.
→ Alteração ou substituição de biótopos.
→ Alteração na produção primária, com afetação devido à diminuição da capacidade
fotossintética.

A perturbação direta de espécies e alteração de biótopos são resultantes dos trabalhos de
exploração, do ruído emitido pelos equipamentos de carga, transporte e outros, e a presença
humana em complemento com outros fatores de ação cinegética, determina a ausência ou
escassez de espécies. Estes impactes são considerados negativos, de magnitude pouco
significativa, dado o baixo valor das zoocenoses ocorrentes na área da pedreira que se insere no
núcleo extrativo do Casal Farto.

Na vegetação, o impacte derivado da emissão de poeiras poderia afetar todo o coberto vegetal,
por redução da capacidade fotossintética devido à deposição de poeiras nas superfícies foliares,
afetando indiretamente a fauna.

No entanto, salienta-se que as plantas observadas na área em estudo, e na envolvente da
pedreira, apresentam condições vegetativas razoáveis, estando este impacte muito localizado na
vizinhança próxima da área de trabalhos.
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Sistema Hidrogeológico
O equilíbrio do sistema hidrogeológico não será afetado com a exploração. A escavação é
superficialmente de pequena dimensão, e não põe em causa a normal recarga dos aquíferos
subterrâneos por não existir a necessidade de desvio da rede hídrica local.
Na exploração não existe tratamento mineralúrgico da matéria extraída, pelo que não haverá
produção de resíduos sólidos, líquidos, industriais ou domésticos que possam poluir as linhas de
água e aquíferos subterrâneos.
Saúde Pública
Este fator, além de muito polémico, é de difícil quantificação. Quanto aos ruídos, a ação dos
silenciadores de escape das máquinas reduz de um modo efetivo este impacte. A emissão de
poeiras é minimizada com a aspersão de água nas pistas de rodagem das máquinas e frentes
de desmonte.
Quanto aos trabalhadores da exploração, o equipamento de proteção individual por eles
utilizado, bem como as condições de trabalho das próprias máquinas, minimizam ao máximo os
efeitos provocados pelos agentes nefastos atrás referidos.
A utilização do equipamento de proteção individual, a aplicação dos silenciadores e catalizadores
nas máquinas e a aspersão de água nas pistas de rodagem e frentes de desmonte, são medidas
que reduzirão de forma efetiva o risco de acidentes de trabalho, o ruído, a emissão de gases e o
empoeiramento, minimizando os efeitos destes sobre a saúde dos trabalhadores e transeuntes.
Em suma, para um correto controlo da qualidade ambiental na área de exploração e da
reconversão paisagística na área afetada pela mesma, proceder-se-á à identificação e descrição
dos impactes decorrentes da atividade extrativa, antes, durante e após o exercício da mesma, no
sentido de perspetivar as medidas de minimização desses mesmos impactes.
8.1.3 – Balanço Mássico
O equilíbrio ambiental de um ecossistema é proporcionado por um mecanismo de conservação e
transformação dos princípios constituintes (matéria e energia), mediante um adequado
funcionamento dos regimes cíclicos de circulação e transporte que se estabelecem - Princípio de
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Lavoisier. Este princípio de conservação de matéria é extrapolável para as atividades que o
homem desenvolve. É assim possível calcular o rendimento do processo industrial comparando
a quantidade de matéria-prima usada e o produto final obtido, considerando a diferença como
resíduo gerado e a matéria-prima que se perdeu no processo e que deve ser reciclada.
Daqui se depreende que é fundamental estabelecer uma relação entre as quantidades de
material que entram e saem do processo, assim como dos produtos intermédios, reativos,
residuais, etc. que se importem ou exportem ao longo do processo. Por isso, a quantidade dos
dados disponíveis, bem como a clareza do processo global e processos parciais assumem-se
como determinantes na qualidade dos balanços realizados.
Assim, considera-se a seguinte análise de entrada de materiais:
→ Determinação das perdas devidas ao armazenamento e manipulação de matérias-primas
→ Determinação do consumo de matérias-primas.
→ Determinação do consumo de água e de energia.
→ Análise das saídas de produtos, subprodutos, resíduos e emissões.
→ Quantificação de produtos, subprodutos, resíduos e emissões.
→ Determinação dos volumes de subprodutos que se reciclam.
→ Registo dos resíduos e emissões e procedimentos de gestão.

O cálculo do balanço mássico efetuou-se pela expressão matemática: MP - (P + Sp) = R + E
onde: MP – matérias-primas; P – produtos; Sp – subprodutos; R – resíduos; E – emissões

Na resolução do balanço mássico (Quadro 11) que resulta da análise do histórico da atividade
extrativa nos últimos 5 anos na pedreira vizinha da Telmo Duarte, assume-se o seguinte:
→ Que as matérias-primas (MP) correspondem ao volume total de rocha desmontado.
→ Que os produtos (P) correspondem à produção cúbica da unidade extrativa.
→ Que os subprodutos (Sp) se determinam adicionando o volume de natas ao volume de
desperdícios, sendo os desperdícios calculados por subtração do volume desmontado pela
produção, e considerando que 5% deste valor é residual correspondendo aos resíduos (R).
→ Por emissões (E) considera-se o volume de água extraído que não é recirculado.
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Quadro 11 – Balanço mássico médio dos últimos 5 anos.
Pedreira 6576
“Valinho do
Curral” - Telmo

MP
(m3/ano)

P
(m3/ano)

Sp
(m3/ano)

R
(m3/ano)

E
(m3/ano)

Balanço
(%)

9500

2500

7000

350

200

5

Assim, e também por analogia com outras explorações similares, balanços mássicos são
considerados aceitáveis se apresentarem valores até 10%, ou seja, a pedreira “Chapadas”
encontrar-se-á dentro dos limites de aceitabilidade.
8.1.4 – Critério para a Seleção do Modelo de Recuperação a Implementar

O modelo de recuperação paisagística a implementar assenta nos parâmetros do Plano de Lavra
proposto, bem como num conjunto de características geomorfológicas e outras que permitem
definir a capacidade do terreno para aceitar um determinado uso após ter sido intervencionado
pela atividade extrativa de recursos geológicos (uso potencial). Um modo de estabelecer o uso
potencial é a partir da Classificação de Capacidades.

Segundo este método, o critério de classificação depende dos seguintes fatores: declive, textura
e pedregosidade do solo, clima, humidade (drenagem e disponibilidade de água), e risco de
erosão. Aos fatores descritos no parágrafo anterior acrescem os parâmetros intrínsecos à
própria área intervencionada pela lavra, tais como:
→ Dimensão e profundidade máxima da corta - 12744 m2 e 49 m, respetivamente.
→ Rácio entre o volume desmontado e o material de escombro disponível para enchimento da
área escavada, que é de 30%.
→ Existência de terras vegetais no interior da pedreira, de qualidade aceitável para formar o
substrato para as plantações preconizadas.

A opção relativamente ao modelo de recuperação e destino a dar ao espaço intervencionado
pela pedreira “Chapadas", assenta na conjugação e ponderação de todos os fatores que direta
ou indiretamente podem condicionar o modelo de recuperação paisagística para o local, tendo
como objetivo primordial e final atingir uma recuperação paisagística conforme o modelo
ilustrado pela Planta N.º3 de Recuperação Paisagística apresentada no Anexo 4.
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No Quadro 12 podem observar-se os usos dos terrenos associados com as classes de
capacidade. No Quadro 13a especificam-se os critérios que definem as classes de capacidade
do solo, e no Quadro 13b apresentam-se algumas características físicas dos solos necessárias
à quantificação de alguns dos parâmetros constantes do Quadro 12.
Quadro 12 – Usos do solo associados às classes de capacidade dos terrenos.
Usos

1
x
x

Intensivo
Moderado
Limitado
Intensivo
Moderado
Limitado

Cultivos

Prado

2
x
x

3

Capacidades
4
5

x
x
x
x
x

x

Pomar-Floresta
Recreativo
Fauna

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

6

7

x
x
x
x

x
x

Quadro 13a – Critérios que definem a classe de capacidade do solo.
Fatores

Classes de Capacidade

Grupo Climático

Altitude (m)

Risco de erosão

Drenagem

Disponibilidade de
água (mm)

Enraizamento
profundo (mm)

Textura do solo

Pedregosidade
(%  25 mm)

Reação do solo, pH

1

Do solo

Declive Máximo (º)

Do lugar

6

I

150

Mto Baixo

Boa

250-50

2000

franco-argiloso

1%

5.5-7.5

2

7

3
4

Moderada

200-40

1500

Baixo

Pobre

120-25

750

franco-argiloso
mas
esquelético
esquelético

15

5-8

Médio

inund 1-5

80-20

500

esquelético

50

4.5-9

Alto

inund 1-3

80

300

esquelético

50

4.5-9

600

Alto

inund freq

50

residual

inexistente

50

4.5-9

600

Alto

inund freq

residual

residual

pedregoso

50

nenhum

I

230

11

I, II

280

25

I, II, III

380

5

25

I, II, III

550

6

25

I, II, III

7

25

I, II, III

Baixo

5

5.5-7.5

Grupos climáticos: I - P < 100 mm, T > 15ºC; II - P < 300 mm, T > 14 ºC; III - P > 300 mm, T < 14ºC
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Quadro 13b – Características físicas de uma dezena de perfis de Luvissolos derivados de
calcários compactos, necessárias à quantificação de alguns dos parâmetros que determinam a
capacidade do solo.

Perfil

Profundidade do
Horizonte A (cm)
(enraizamento)

Pedregosidade 
> 25 mm)

Capacidade
máxima para a
água (%)

Capacidade
máxima para a
água (mm)

Água
disponível
(%)

Água
disponível
(mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média

20
20
25
30
20
40
30
35
30
30
28

23
12
29
25
17
13
14
25
18
11
19

37
46.9
59.3
55.2
49.9
42.8
35.7
36.6
45

74
94
148
166
100
171
107
110
121

25.4
15.47
19.5
14.45
21.1
13.7
23.95
28.6
20

51
31
49
43
42
55
72
86
54

No Quadro 14a apresenta-se a quantificação dos parâmetros que determinam a classe de
capacidade do solo, e no Quadro 14b apresentam-se os resultados da classificação de
capacidades obtidos para o solo afeto à pedreira “Chapadas”.
Quadro 14a – Quantificação dos parâmetros que determinam a classe de capacidade dos solos
afetos à pedreira “Chapadas”.

Do lugar

Do solo

Pedreira “Chapadas”

Fatores
Declive Máximo (º)
Grupo Climático
Altitude
Risco de erosão
Drenagem
Disponibilidade de água (mm)
Enraizamento profundo (mm)
Textura do solo
Pedregosidade (%  25 mm)
Reação do solo, pH

Valor
5
T=15ºC; P= 833 mm
415-430 m
Baixo
Moderada
54 mm
280 mm
Esquelético
19%
7.5 a 8.5
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Quadro 14b – Classe de capacidade do solo afeto à pedreira “Chapadas”.
Fatores

Classe

Declive Máximo (º)
Grupo Climático
Do lugar Altitude (m)
Risco de erosão
Drenagem
Disponibilidade de água (mm)
Enraizamento profundo (mm)
Do solo Textura do solo
Pedregosidade (%  25 mm)
Reação do solo, pH

1
6
4.5
3
2
6
7
7
5.5
6

Sub-Médias

Média

3.3
5
6.3

Atendendo ao substrato de natureza calcária, às características climáticas do local, aos
povoamentos de espécies arbóreas e arbustivas endógenas, conclui-se que após o términus da
atividade extrativa o modelo selecionado para o uso potencial para os solos afetos à pedreira é a
reconversão florestal com plantação arbórea e sementeira tipo “prado”.
Considerando as características e as dimensões do céu-aberto, propõe-se ainda as seguintes
reconversões:
 Enchimento parcial e gradual da corta de lavra com o material desmontado considerado estéril
(escombros), até próximo da cota média dos 297 m.
 Colocação de terras vegetais sobre a superfície de enchimento e em setores adjacentes à
escavação, como substrato para plantação de espécies arbóreas.
8.1.5 – Recuperação Paisagística da Área Intervencionada

As medidas de recuperação paisagística e de minimização da perturbação ambiental a
implementar na área de exploração visam a integração da área de intervenção do projeto na
paisagem natural, bem como minorar as perturbações induzidas no meio ambiente local
suscetíveis de gerarem os menores impactes possíveis, sendo o modelo de recuperação da área
intervencionada da pedreira “Chapadas” implementado em concomitância com o avanço da
lavra, tarefa que se revela bastante complicada e difícil face à reduzida área da pedreira, mas
que a Telmo Duarte se propõe a implementar.
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As medidas referentes à recuperação paisagística da pedreira, em concreto da escavação, são
implementadas em concomitância com o desenvolvimento do desmonte, de modo a que os
avanços dos pisos (desenvolvimento lateral) e a sua recuperação tenham uma simultaneidade
sincronizadas.

As medidas de recuperação paisagística da pedreira a implementar durante o tempo de vida útil
da pedreira e em concomitância com o desenvolvimento da lavra têm como objetivo a reposição
parcial da topografia da corta da pedreira, assentando num modelo de enchimento gradual da
escavação por intermédio da utilização do material estéril (vulgo escombros) resultante do
desmonte do maciço.

Assim, a sequência das ações de recuperação paisagística a implementar em cada setor
libertado pela exploração é a seguinte:
→ Deposição do Material Estéril Proveniente do Desmonte do Maciço – Esta ação consiste na
deposição gradual dos blocos sem dimensão e/ou qualidade de rocha ornamental (vulgo
escombros) nos setores definitivamente explorados à retaguarda do desmonte. No âmbito do
projeto, prevê-se uma volumetria de escombros a utilizar no enchimento da corta de 54888 m3.
3

Esta volumetria dará para um volume de preenchimento a rondar os 82332 m , com base no
seguinte cálculo: 54888 m3 x 1.5, como valor adotado para o coeficiente de empolamento.

Atendendo à volumetria de escombros prevista até ao final, e ao fator de empolamento (1,5)
assume-se que o enchimento a partir da cota base da escavação (274 m) terá uma espessura
que permitirá uma modelação próxima da cota dos 297 m. A esta cota, cria-se uma superfície
topográfica aplanada com inclinação crescente e suave para os flancos da corta, ladeada por
patamares de escavação nivelados e recuperados, conforme Planta N.º3_Recuperação
Paisagística e Planta N.º4_Perfis, constantes do Anexo 4.
Trata-se de uma deposição de escombros definitiva, feita ao ritmo de “lavra à frente e
enchimento atrás”, obedecendo a um modelo de reconstituição e modelação espaço-temporal
cíclico, efetuado por setores de lavra/recuperação em constante integração.
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O enchimento obedece à colocação dos materiais estéreis segundo uma estratificação em
grano-triagem decrescente, em que os blocos de maiores dimensões são colocados na base da
escavação e os considerados de granulometria mais fina, alterados e mais fraturados no topo.
→ Colocação de Substrato de Terras Vegetais Sobre a Plataforma de Enchimento e Áreas
Adjacentes – Esta tarefa consiste na colocação de um horizonte com espessura de cerca de 0,2
metros de terras vegetais sobre a plataforma de enchimento, utilizando-se para tal cerca de
3580 m3 de materiais silto-arenosos e terrosos, por forma a constituir um substrato arável para
fixação da sementeira e da plantação arbórea programadas. Este substrato é então alvo de
ações mecânicas de nivelamento, regularização e gradagem, executadas por alfaias agrícolas.
→ Sementeira Herbáceo-Arbustiva “Tipo Prado” Sobre as Áreas Adjacentes – Consiste na
implementação de mistura de sementeiras herbáceo-arbustivas “tipo prado” sobre a superfície
2

não intervencionada pela escavação, com 5157 m , que inclui as áreas desocupadas pelas infraestruturas de apoio à produção.
2

Esta sementeira “tipo prado” é aplicada com densidade de 25 gr/m e tem por objetivo a criação
duma cobertura verdejante e heterogénea do solo, protegendo-o contra a erosão superficial e
mantendo um aspeto visual de vegetação natural espontânea onde no total serão aplicados
cerca de 400 kg de mistura de sementes.
→ Plano de Desativação e Desmantelamento das Infra-Estruturas – Consiste na remoção e
expedição das infra-estruturas e edificações incluídas no “Anexos de Pedreira”, de modo a as
superfícies desocupadas fiquem limpas e livres para serem recuperadas. Relativamente aos
equipamentos fixos (ex: monolâmina) e infra-estruturas associadas, estas serão desmanteladas,
removidas para fora da área e expedidas para unidades de reciclagem e reutilização, em
particular no que respeita a sucatas e estruturas em ferro e outras ligas metálicas. A área por
elas ocupada ficará livre de quaisquer tipos de entulhos, sucatas, blocos de betão, etc.
→ Descompactação, Nivelamento e Regularização das Superfícies Adjacentes a Recuperar –
Após a desocupação e limpeza das áreas a recuperar adjacentes à escavação, num total de
5157 m2, proceder à descompactação e arejamento dos solos, deixando toda esta área limpa de
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entulhos e outros materiais, para que de seguida possam ser nivelados e regularizados para a
efetivação da sementeira preconizada.
→ Reflorestação Arbórea – Consiste na plantação arbórea da área intervencionada pela
2

escavação, num total de 12744 m , com espécies pertencentes à vegetação climácica local, do
tipo pinheiro-manso (Pinus pinea).

Atendendo ao substrato de natureza calcária, às características climáticas do local, ao
povoamento de espécies arbóreas e arbustivas naturais, o modelo selecionado para a
reflorestação do espaço intervencionado pela escavação consiste na plantação de pinheiromanso. Com este modelo de plantação potencia-se a reconstituição florestal da área afetada
pela pedreira, promovendo a sua integração na fisiografia da região. A plantação será executada
em quadrícula, sendo o compasso da plantação de 55 m, isto é, um pé por cada 25 m2, pelo
que no total serão plantadas 510 unidades.

A revegetação com espécies arbóreas pertencentes à vegetação climácica autóctone, como é o
caso do pinheiro-manso e da mistura utilizada na sementeira “tipo prado” potencia a reconversão
vegetativa da área afetada pela pedreira, promovendo a sua integração na fisiografia da região.
Durante a fase de exploração da pedreira serão ainda tomadas algumas medidas de integração
paisagística ao nível do ordenamento interno da pedreira, bem como outras medidas de
proteção ao céu-aberto e medidas de minimização dos impactes provocados pela circulação de
máquinas e camiões, situações geradoras de poeiras.

Neste contexto, destaca-se a implementação das seguintes medidas:
→ Manutenção das Construções de Apoio e do Parque de Blocos – Deverão ser mantidos os
respetivos locais e em perfeitas condições de higiene e segurança. No caso das construções de
apoio pelo facto de constituir o local mais seguro e o mais próximo da saída da pedreira em
situações de emergência. No caso do parque de blocos porque constitui um local que facilita as
manobras de expedição dos blocos produzidos.
→ Limpeza e Compactação do acesso à pedreira, zonas de trabalho e pistas de circulação de
máquinas, com vista à diminuição dos níveis de empoeiramento nestes locais, bem como do
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arrastamento de lamas largadas pelos rodados dos veículos que saem da pedreira, durante os
períodos de maior pluviosidade.
→ Rega das Pistas de Circulação no interior do céu-aberto, por intermédio de cisterna, e
restrição da velocidade de circulação das máquinas, ações que no seu conjunto permitem uma
diminuição significativa do empoeiramento gerado na pedreira.
As metodologias seguidas na execução da plantação arbórea e da sementeira “tipo prado”
descrevem-se na secção seguinte.

8.1.6-– Técnicas Convencionais de Plantação e Sementeiras

Nesta secção são descritas em pormenor as metodologias a utilizar nas tarefas de plantação
arbórea e sementeiras.

Modelo de Silvicultura para Espécies Arbóreas

Na escolha das espécies arbóreas, pretendeu-se determinar as mais adequadas, segundo as
características da flora local de modo à sua adaptação ao meio ecológico (natureza calcária do
solo e fertilidade, clima seco, altitude, etc.), pelo que se optou pela espécie pinheiro-manso.

Nos povoamentos desta espécie arbórea adaptada à paisagem e adequada ao ecossistema,
optou-se por um modelo de quadrícula com compasso de 5x5 m, respeitando-se os índices de
crescimento da mesma. Proporciona-se assim o solo e a exposição que mais lhe convém,
conseguindo-se assim que a fertilidade do solo seja conservada e aumentada e que os
resultados da plantação sejam duradouros.

O povoamento florestal é efetuado por exemplares provenientes de viveiro, com maturidade
apropriada e desenvolvimento do sistema radicular, de modo a se atingir um elevado grau de
sucesso da plantação.

No que respeita às plantações, práticas culturais e regas, as metodologias gerais a utilizar são
as que a seguir se descrevem:
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 Plantações
a) Preparação da estação - Consiste no recobrimento da área a plantar com terras vegetais e
materiais alterados/decompostos. O material será transportado para os locais de deposição e
seguidamente nivelado, de modo a que a espessura deste substrato seja de aproximadamente
0,2 m. Posteriormente, estes materiais serão mobilizados através da gradagem, com a qual se
assegura a homogeneização do substrato, garantindo-se a sua estabilidade e aumentando-se a
sua reserva hídrica estival, além de se promover o desenvolvimento do sistema radicular das
plantas.
b) Marcações no terreno - Os locais designados para a abertura das covas e subsequente
plantação dos exemplares arbóreos, deverão ser previamente assinalados por estacas de pinho
ou eucalipto com 30 cm de comprimento.
c) Abertura de covas - As covas deverão ser abertas pelo menos 10 dias antes da plantação. No
caso dos pinheiros, as dimensões são de 0.3 x 0.3 x 0.3 m. A abertura das covas deverá
prosseguir manualmente. Nos setores a plantar, depois de fertilizado, o material retirado das
covas será reutilizado no seu enchimento.
d) Abertura de terraço – Nas zonas de declive mais acentuado, a preparação do solo faz-se com
recurso à abertura de terraços, socalcos ou degraus, que devem constituir-se para que a sua
superfície tenha uma inclinação de cerca de 30% dirigida para cima, com dimensões de cerca de
0,50 x 0,30 m. O solo preparado desta forma contribui para melhorar a fertilidade da terra, uma
vez que retém maiores quantidades de água da chuva. Esta depressão (terraço) retém as águas
de escorrência que contêm sempre em suspensão e dissolvidas substâncias húmicas e vegetais
de considerável valor fertilizante. Estas águas vão penetrando no solo com lentidão aumentando
consideravelmente o conteúdo hídrico que mantém a terra fresca na época estival, possibilitando
assim o seu desenvolvimento durante estas épocas.
e) Fertilização - Deverão ser adicionados 50gr de fertilizante por cova. O adubo deverá ser
composto por azoto, fósforo e potássio em proporções idênticas. Antes de se proceder ao
enchimento das covas, o fertilizante deverá ser bem misturado com a terra que se encontra
depositada ao lado das mesmas.
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f) Enchimento - Efetuada a mistura, as covas deverão ser cheias com terra fertilizada, que
sofrerá uma ligeira compactação manual até ficar nivelada pelos bordos da cova.
g) Plantações - Tendo em consideração as características climáticas da região, serão usadas
plantas de torrão. A plantação ocorrerá no início do Outono, permitindo que as árvores
desenvolvam o seu sistema radicular até ao princípio da época vegetativa seguinte (Primavera).
Ter-se-á o cuidado de deixar a parte superior do torrão à superfície do terreno, evitando-se
problemas de asfixia radicular. Após a plantação das árvores, serão abertos pequenos sulcos na
cova, que facilitarão a circulação da água de rega artificial. As árvores devem ficar suportadas
por tutores de vara de pinho, eucalipto ou cana, direitos, descascados e sãos, com uma
dimensão proporcional a cada uma das plantas. Os atilhos serão de ráfia (ou outro material
resistente) e elástico.
 Práticas Culturais
Após a plantação deve levar-se a efeito um conjunto de procedimentos designados por práticas
culturais que visam possibilitar o rápido e saudável desenvolvimento das árvores e que, no
cômputo geral, se consagram em:
a)

Monda ou limpeza dos indivíduos secos, fracos ou doentes.

b)

Desponta ou derrama dos rebentos e vergônteas.

c)

Poda ou corte de ramos laterais para rejuvenescimento da planta.

 Rega
A primeira ação de rega deve ser efetuada após a plantação de forma a facilitar a aderência da
terra vegetal à planta e assim possibilitar uma melhor adaptação da espécie. Posteriormente,
deverá proceder-se à rega da plantação durante o período da época estival, as vezes que se
acharem indispensáveis para o normal crescimento das plantas.

Implementação da Sementeira

Nesta secção, são descritas em pormenor as metodologias a utilizar nas tarefas da sementeira
herbácea “tipo prado”, utilizando um equipamento do tipo FINN.
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Este método foi desenvolvido e otimizado para sementeira em zonas marginais de baixa
manutenção, taludes, bermas de estradas, parque florestais, etc, e consiste na aplicação de uma
mistura constante e homogénea de todos os componentes da hidrossementeira: água,
fertilizantes e aditivos, sendo a semente ou os estolhos projetados sobre o terreno de forma
homogénea, até formar uma manta contínua, envolvida num meio pastoso constituído por uma
substância fibrosa e absorvente, a qual irá permitir uma germinação regular e homogénea que
permite a sustentação das sementes e do solo no lugar até à implementação da vegetação.

A tipologia da mistura das sementes constitui a componente principal e fundamental no processo
de hidrossementeira, pelo que foi selecionada uma composição composta por 6 espécies de
germinação escalonada no tempo, donde a densidade indicada é 25 gr/m2 (Quadro 15). Esta
mistura permite uma cobertura verdejante e heterogénea do solo protegendo-o contra a erosão
superficial e mantendo um aspeto visual de vegetação natural espontânea.
Quadro 15 – Sementeira de espécies “tipo prado”.
Espécie

Nome vulgar

% em Peso

Dactylis glomerata

Panasco

15

Lolium multiflorum

Erva castelhana

30

Azevém vivaz

20

Trifolium pratense

Trevo dos prados

5

Medicago lupulina

Luzerna lupulina

20

Erva coalheira

10

Lolium perenne

Galium verum

8.1.7 – Caderno de Encargos para a Recuperação Paisagística

O caderno de encargos constitui uma peça descritiva onde constam os principais requisitos
técnicos da empreitada, nomeadamente os que dizem respeito às especificações dos materiais
a utilizar na recuperação paisagística e aqueles que se referem ao modo de execução dos
trabalhos preconizados.

Neste sentido, o caderno de encargos a constar no plano de pormenor deve ter em atenção as
seguintes obrigatoriedades:
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 Trabalhos Gerais
→ O empreiteiro deverá comprometer-se a implementar o presente Plano de Recuperação
Paisagística de acordo com o estabelecido no projeto e com os requisitos técnicos constantes no
plano de pormenor ou de execução.
→ O empreiteiro compromete-se a fornecer todos os materiais necessários à empreitada,
nomeadamente, as sementes, os adubos e outros, em boas condições de utilização.
→ À fiscalização e ao promotor da recuperação paisagística reserva-se o direito de verificarem
as condições dos materiais, estabelecidas no Plano de Recuperação Paisagística e no Caderno
de Encargos, rejeitando e exigindo a sua substituição, a custos do empreiteiro, sempre que não
satisfaçam essas mesmas condições.
→ É da responsabilidade do empreiteiro apresentar e manter todas as máquinas, ferramentas e
utensílios nas melhores condições de utilização, devendo os métodos e os instrumentos de
trabalho serem previamente aprovados antes do início das tarefas.
→ O empreiteiro deverá assegurar os meios humanos e logísticos necessários à boa execução
dos trabalhos.
→ O empreiteiro deverá assegurar a rede de acessos a todas as zonas a recuperar.
 Utilização das Terras de Cobertura
→ O empreiteiro deverá aproveitar os materiais de cobertura resultantes da decapagem do
relevo original nas ações de regularização das áreas a recuperar, como substrato à revegetação
preconizada.
→ É da competência do empreiteiro proceder ao recobrimento das áreas a recuperar através de
aterros com altura de 0.20 m, recorrendo a meios manuais e mecânicos.
→ O empreiteiro deverá utilizar como meios mecânicos uma escavadora hidráulica apoiada
sobre lagartas, constituindo a circulação desta a única compactação permitida sobre o terreno.
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 Abertura de Covas
→ É da competência do empreiteiro efetuar marcações nos locais designados para a abertura
de covas, com estacas de pinho ou eucalipto de 30 cm de comprimento.
→ É da competência do empreiteiro abrir as covas 10 dias antes da plantação das árvores, de
acordo com as marcações definidas no terreno.
→ O empreiteiro deverá abrir as covas manualmente e com as seguintes dimensões: 0.30 x 0.30
x 0.30 m.
→ Em caso de danificação das covas pela circulação de equipamentos, o empreiteiro deverá
proceder à sua restituição, assegurando as dimensões estabelecidas.
 Enchimento das Covas e Preparação das Plantações
→ Após a mistura do fertilizante com a terra vegetal, o empreiteiro deverá proceder ao
enchimento das covas, com ligeira compactação manual, abrindo posteriormente rasgos na sua
superfície para efetuar a plantação das espécies arbóreas.
 Fertilização
→ O empreiteiro deverá proceder à adubação das zonas a recuperar, utilizando um fertilizante
composto por azoto, fósforo e potássio em proporções idênticas.
→ Antes de proceder ao enchimento das covas, o empreiteiro deverá proceder à mistura do
fertilizante com a terra vegetal depositada ao lado de cada cova, utilizando as quantidades de
adubo indicadas.
→ É da competência do empreiteiro fertilizar toda a superfície do substrato de terra vegetal
depositada nas covas, segundo uma relação de 50 gr/cova.
 Espalhamento e Preparação das Sementeiras
→ Após a mistura do fertilizante com a terra vegetal, o empreiteiro deverá proceder ao
espalhamento da mistura de sementes, após ter aberto rasgos na sua superfície para uma
melhor penetração.
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 Fertilização
→ O empreiteiro deverá proceder à adubação das zonas a recuperar, utilizando um fertilizante
composto por azoto.
→ É da competência do empreiteiro fertilizar toda a superfície do substrato de terra vegetal
depositada nas áreas a recuperar, segundo uma relação de 20 gr/m2.
 Aquisição de Sementes
→ As espécies a semear deverão ser as que constam nos planos respetivos, reservando-se à
fiscalização ou ao promotor o direito de as substituir se entenderem por conveniente.
→ É da competência do empreiteiro adquirir as sementes com elevado grau de pureza e poder
de germinação e em boas condições.
→ Quantidades a adquirir: mistura de sementes “tipo prado”, 129 kg.
 Execução das Sementeiras
→ Salvo indicações contrárias da fiscalização, o empreiteiro deverá executar as sementeiras
definidas no projeto.
→ O empreiteiro deverá executar as sementeiras de acordo com os planos respetivos.
→ Salvo indicações contrárias da fiscalização ou do promotor, o empreiteiro deverá realizar as
sementeiras, preferencialmente, no período entre Setembro e Novembro.
 Aquisição das Árvores
→ As espécies a plantar devem ser as que constam nos planos respetivos, reservando-se à
fiscalização ou ao promotor o direito de as substituírem se entenderem por conveniente.
→ É da competência do empreiteiro adquirir os espécimes com raiz nua, sistema radicular bem
desenvolvido e em boas condições fitossanitárias.
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→ O empreiteiro deverá certificar-se que as espécies arbóreas adquiridas constituem
exemplares novos, bem desenvolvidos, ramificados desde o colo, transplantados em viveiro,
transportados sem danos e nas devidas condições de hidratação, e com certificado de
qualidade.
→ Quantidades a adquirir: 510 pinheiros-mansos.
 Execução das Plantações
→ Salvo indicações contrárias da fiscalização, o empreiteiro deverá executar as plantações
definidas no projeto.
→ O empreiteiro deverá executar as plantações de acordo com o plano respetivo.
→ Salvo indicações contrárias da fiscalização ou do promotor, o empreiteiro deverá realizar a
plantação das árvores entre Outubro e Março.
→ O empreiteiro deverá suportar as árvores com tutores de vara de pinho, eucalipto ou cana,
direitos, descascados e sãos, e atilhos de ráfia (ou outro material resistente) e elástico.
 Rega
→ Imediatamente após a realização das plantações e sementeiras, o empreiteiro deverá
proceder às regas estabelecidas no projeto de pormenor.
 Garantias
→ Durante o período de 3 anos de garantia, é da competência do empreiteiro, se necessário,
voltar a semear as áreas que apresentem falta de povoamento.
→ Durante o período de 3 anos de garantia, é da competência do empreiteiro proceder à
manutenção e conservação da área em recuperação.
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8.1.8 – Orçamento para a Implementação da Recuperação Paisagística

O orçamento do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) a implementar na
pedreira “Chapadas” considera os atuais preços correntes de mercado.

Remobilização de Escombros: Um aspeto importante a salientar no orçamento apresentado
resulta do facto de não se orçamentar na totalidade as tarefas de deposição de escombros com
vista ao enchimento parcial da escavação, uma vez que o modelo de recuperação a praticar
durante a vida útil da pedreira traduz-se por uma sequência de “desmonte na frente e
enchimento/modelação à retaguarda” o que permite, no final da vida útil da exploração, que a
quase totalidade da área intervencionada pela corta esteja já modelada e preparada para a
recuperação paisagística final.

A simultaneidade das operações de desmonte e enchimento permite que estes custos sejam
incorporados na componente dos custos operativos – custos de exploração – associados à
atividade de extração em geral.

O valor inscrito no orçamento do PARP para a remobilização de escombros é assim residual,
contemplando apenas os custos operativos de remobilização de materiais na preparação final do
enchimento ao nível das soluções topográficas de suavização dos taludes finais. Nesta
componente de custo associada à remobilização de escombros estará também incorporado o
custo com o nivelamento e modelação da plataforma de enchimento criada.
Neste contexto, e segundo a metodologia aplicada, a volumetria do material em m3 disponível
para enchimento não é quantificada para efeitos da estimativa dos custos de recuperação, mas
é sim usada, como indicador da cota da superfície topográfica a repor na área em m2 da corta do
céu-aberto, estimando-se um valor no orçamento do PARP próximo dos 0.5 €/m2.

No Quadro 16 descreve-se o custo de todos os trabalhos inerentes à execução das tarefas de
recuperação paisagística a implementar na pedreira “Chapadas”.
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Quadro 16 – Orçamento da Recuperação Paisagística.
Recuperação Paisagística da Pedreira “Chapadas”
Designação dos Trabalhos

Preço

Custo (€)

Unidade

Quantidade

un

14

7,50

105

m2

12744

0,50

6372

m3

3580

0,50

1790

n.a

n.a

n.a.

3500

m2

5157

0,25

1289

m2

5157

0,85

4383

un

510

6,50

3315

ano

3

200

600

Unitário (€)

Constituição de cortina arbórea no bordo norte da área de lavra
Preparação do terreno, preparação da estação, abertura de covas,
fertilização, e plantação de carvalho-cerquinho em linha reta, com
espaçamento mínimo de 5 m entre unidades a plantar.
Modelação Topográfica da Depressão Escavada, com Deposição,
Regularização e Nivelamento da Superfície de Enchimento.
Remobilização dos escombros gerados pelo processo produtivo, seguindo
uma deposição definitiva feita ao ritmo de “lavra à frente e enchimento
atrás”. Modelação final da escavação até uma altura média de 23 metros,
com nivelamento e regularização de toda a plataforma da superfície de
enchimento criada até à cota 297 m. Aplanamento e suavização dos taludes
nos bordos da área de enchimento.
Colocação de Substrato de Terras Vegetais Sobre a Plataforma de
Enchimento e Áreas Adjacentes
Transporte, deposição e nivelamento de um horizonte de terras com cerca
de 0,2 m de espessura, sobre a plataforma de enchimento e áreas
adjacentes para servir de substrato à sementeira “tipo prado” e plantação
arbórea. Gradagem, destorroamento por alfaias agrícolas em toda a área.
Plano de desativação e desmantelamento das infra-estruturas do
“anexos de pedreira”
Desativação e desmantelamento dos equipamentos fixos e das infraestruturas produtivas e sociais. Remoção de sucatas, blocos betão e
limpeza de toda a área.
Descompactação, Nivelamento e Regularização das Superfícies
Adjacentes a Recuperar
Descompactação e arejamento do solo, deixando toda a área limpa de
entulhos (área dos contentores + área das instalações + área do parque de
blocos + área da monolâmina + áreas de deposição de terras + outras áreas
de defesa) e livre de fragmentos de rocha, para de seguida ser regularizado
e nivelado.
Execução de Sementeira Herbáceo-Arbustiva “Tipo Prado” Sobre as
Áreas Adjacentes a Recuperar
Aquisição da mistura de sementes (129 kg), fertilização e espalhamento nas
áreas adjacentes a recuperar.
Reflorestação Arbórea
Preparação do terreno, preparação da estação, abertura de covas,
fertilização, e plantação de pinheiros mansos em quadrícula, com compasso
5x5 m.
Manutenção e Regas das Plantações e Sementeiras
Práticas culturais (monda, desrama e podas), tarefas de manutenção das
plantações e reposição das sementeiras, fertilizações, retanchas e regas.

TOTAL do PARP

21354

O custo estimado para a implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística
(PARP) da pedreira “Chapadas” totaliza 21354 € (vinte e um mil trezentos e cinquenta e quatro
euros).
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8.1.9 – Determinação do Valor da Caução

Para efeito da prestação da caução destinada a garantir o cumprimento das obrigações legais
derivadas da licença e relativas ao PARP, o seu montante foi determinado com base nas
fórmulas constantes do Art.º 52.º do Dec.Lei n.º270/01 de 6/10 (alterado e republicado pelo
Dec.Lei n.º340/07 de 12/10).

O valor para a implantação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) totaliza o
montante de 21354 €. Assim, para o cálculo da caução a aplicar à pedreira “Chapadas”, foi tido
em linha de conta a fórmula da alínea a) do n.º5 do Art.º 52.º do Dec.Lei n.º340/07 de 12/10, e
os pressupostos do Plano de Lavra (PL) e do PARP.
Cálculo da Caução – Fórmula da alínea a) do n.º5 do Artigo 52.º
Valor da Caução: X = Ctrec – (Ctrec : Atl) x (Avg + Arec)
Ctrec (custo do PARP) =

21354 €

Avg (área licenciada não mexida) =

0 m2

Atl (área total licenciada) =

17901 m

Arec (área explorada já recuperada) =

0m

2

2

Valor da Caução: X = 21354 €

9 – CRONOGRAMA DO FASEAMENTO DA LAVRA E DA RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
As medidas preconizadas no modelo de recuperação paisagística serão implementadas de
forma sincronizada com a lavra, sincronia que se traduz por uma sequência de “desmonte na
frente e recuperação à retaguarda” o que permite, no final da vida útil da exploração, que a
quase totalidade da área intervencionada pela corta esteja já modelada e preparada para a
recuperação paisagística final, segundo o modelo anteriormente definido.
A programação espaço-temporal da lavra a implementar em sincronia com as operações
inerentes a cada uma das fases da recuperação paisagística, e a mitigação dos impactes
produzidos na área intervencionada pela pedreira “Chapadas”, apresenta-se no cronograma de
trabalhos do Quadro 17, juntamente com a calendarização da desativação das infra-estruturas
de apoio à atividade extrativa.
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Quadro 17 – Cronograma de Trabalhos.
Anos

Operações e Medidas a

Tarefas

Implementar

Ano

Ano

Após o fim da vida

0-3

3-32

útil (33º ano *)

Desmonte do maciço calcário no sentido
SSE→NNW da área de lavra.

Trabalhos de

Avanço do desmonte em profundidade até

Exploração

à cota base dos 274 m, e continuação do
avanço no sentido SSE-NNW e na sua
normal.
Deposição

das

terras

vegetais

provenientes das decapagens.
Constituição de cortina arbórea no setor
norte da escavação.
Modelação

topográfica

da

depressão

escavada com os escombros produzidos.
Nivelamento e regularização da plataforma

Trabalhos de

de enchimento criada, com aplanamento e

Recuperação

suavização dos taludes nos bordos da

Paisagística

área escavada.
Colocação de substrato de terras vegetais
sobre a plataforma de enchimento e sobre
as áreas adjacentes.
Reflorestação arbórea sobre a área de
enchimento da escavação.
Hidrossementeira

sobre

as

áreas

adjacentes à depressão escavada.
Desmantelamento das infra-estruturas e

Desativação e
Desmantelamento
das Infraestruturas

equipamentos fixos e sua expedição.
Remoção de entulhos, sucatas e maciços
de cimento, seguida da recuperação das
áreas

adjacentes

desocupadas

(terras

vegetais e hidrossementeira).
Manutenção das vedações existentes e

Trabalhos de

dos portões de acesso à pedreira.

Manutenção

Manutenção e Regas das Plantações e Corresponde ao período de garantia de 3
Sementeiras **.

anos da competência do empreiteiro.

*- Durante o ano seguinte ao términus da atividade extrativa, ou seja, no 33º ano.
**- As tarefas de manutenção, fertilizações, retanchas, regas, etc., são efetuadas durante 3 anos após a plantação.
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10 – VIABILIDADE ECONÓMICA
A viabilidade económica da pedreira “Chapadas” está dependente do rácio entre os custos de
produção e a valorização comercial no setor pétreo decorativo da tipologia de calcário
ornamental a extrair da área da pedreira – o Creme de Fátima.
10.1 – Custos de Exploração e Investimentos

Os valores referentes aos custos de produção foram determinados com base na previsão das
seguintes despesas: - máquinas, equipamentos produtivos, manutenção e material de desgaste;
- combustíveis, óleos e lubrificantes; - energia; mão-de-obra; outros custos.
No Quadro 18 apresentam-se os valores do custo por/m3 de material produzido na pedreira
“Chapadas”.
Quadro 18 – Custo/m3 de material desmontado.
Valor (€)

Designação
Equipamentos produtivos e material de desgaste

13,80

Encargos financeiros

5,05

Encargo com amortização de compra de terrenos

6,45

Combustíveis

34,50

Lubrificantes

5,65

Manutenção e reparação de equipamentos

7,75

Mão-de-obra

48,30

Outros (seguros, outros encargos c/pessoal, expediente, economato, etc.)

7,50

Total

129.00

A parcela designada por “outros” contempla também os custos com ensaios tecnológicos,
estudos técnicos, medições de ruídos, poeiras, etc, e com a proteção ambiental e a recuperação
paisagística da área intervencionada.
Para uma extração bruta anual estimada em 5715 m3/ano, tendo em conta o custo por/m3 de
material desmontado (129,00 €), o montante dos custos anuais de produção totaliza 737 235 €.
3

Para o tempo de vida útil os custos ascendem a 23 601 840 € (182960 m x 129 €).
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10.2 – Valorização do Recurso Produzido

Os preços de venda do material comercializável do calcário ornamental produzido na pedreira
“Chapadas” são essencialmente obtidos a partir da sua valorização nos mercados internacionais,
que obviamente está diretamente dependente da capacidade produtiva e estratégia comercial da
empresa, bem como dos padrões tecnológicos e qualidade apresentados.

Tendo em conta a implantação comercial que a Telmo Duarte Lda tem atingido nos mercados
externos, e a boa qualidade dos materiais extraídos e que comercializa, dirigido aos vários
circuitos e canais de distribuição de materiais pétreos decorativos destinados ao acabamento de
interiores e ao revestimento de exteriores, e ladrilhos, os preços médios de venda à saída da
pedreira em função da qualidade da pedra são representados no Quadro 19.
Quadro 19 – Valorização média dos produtos comerciais à saída da pedreira.

Designação comercial

Valor €/m3

Qualidade da Rocha Ornamental
1ª Qualidade (40%)

Creme de Fátima

350

(bloco em bruto, chapa serrada, e outros produtos)
2ª Qualidade (60%)

175

(ladrilho, cantaria, e outros produtos acabados)

10.3 – Viabilidade da Exploração
O coeficiente de aproveitamento comercial para esta tipologia de calcário ornamental é algo
variável, mas prevê-se que se situe nos 70%. Por esse motivo, e de acordo com os dados
obtidos referentes à unidade similar da empresa, foi tomado como valor de referência para a
viabilidade económica da pedreira um cenário em que o coeficiente de aproveitamento é da
3

3

ordem dos 70% para blocos comerciais (128072 m ), e de 30% (54888 m ) para blocos sem
aptidão ornamental (escombros).
Dos 70% do material comercializável, 40% correspondem a material de 1ª qualidade (51236 m3),
e 60% a material de 2ª qualidade (76836 m3). Como volumetria de material comercializável,
temos assim um total de 128072 m3 a explorar durante a vida útil da pedreira (32 anos).
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O valor médio de venda por/m3 (aos preços atuais praticados pela empresa em unidade similar)
desta tipologia de material, as percentagens médias por mercado do material comercializável e
as volumetrias totais, são descritos no Quadro 20.
Quadro 20 – Preços médios de venda por m3.
Designação

Qualidade

Valor unitário

Comercial

Ornamental

(€/m )

(m )

(€)

1ª (40%)

350

51236

17 932 600

2ª (60%)

175

76836

13 446 300

128072

31 378 900

Creme de Fátima

Volumetria

3

Total

Valor total

3

Comparando os custos globais de produção relativos ao desmonte de 182960 m3 de calcário, os
quais correspondem a um investimento de 23 601 840 €, com os valores dos proveitos
resultantes da venda das reservas comercializáveis (Rc) que totalizam 31 378 900 €, facilmente
se conclui que a exploração do calcário ornamental na pedreira “Chapadas” apresenta uma
viabilidade económica capaz de gerar um cash flow consentâneo com as de outras atividades
industriais geradoras de boas taxas de rentabilidade económica.

11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Plano de Pedreira articula o desenvolvimento da lavra (através da implementação do
Plano de Lavra - PL) em concomitância com a proteção ambiental e recuperação paisagística
preconizada pelo PARP, que visa a preservação da qualidade ambiental na área intervencionada
pela pedreira “Chapadas” e sua envolvente.

A extração dos calcários ornamentais no Casal Farto corresponde a uma inegável mais-valia
social e económica para a região, não só pelos empregos diretos criados, mas também por toda
a atividade comercial induzida, potenciando a jusante um conjunto de atividades com enorme
valor acrescentado, entre as quais se destacam os setores da restauração, comércio, mecânica,
peças, pneus, equipamentos, transporte, apoio à contabilidade, consultoria, etc.
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Considera-se que as alterações biofísicas que serão geradas pela exploração na pedreira terão
uma significância reduzida e uma projeção no espaço bastante localizada, pelo que, tendo em
conta as características e dimensão do projeto, não será de prever que as alterações biofísicas
esperadas tenham um carácter permanente e irreversível.
A produção de calcários ornamentais na pedreira “Chapadas” assenta no cumprimento da
legislação ambiental em vigor, na melhoria contínua das condições de trabalho na pedreira e da
qualidade de vida das populações, e no respeito pelo meio ambiente.

A execução do Plano de Monitorização permitirá quantificar os principais parâmetros aferidores
das perturbações ambientais geradas pela atividade extrativa a céu-aberto a desenvolver na
pedreira “Chapadas”. Esse plano constituirá ferramenta prática de controlo periódico dos
referidos parâmetros e simultaneamente funcionará como percursor da tomada de decisão
quanto à implementação das medidas corretivas adequadas à escala do impacte produzido, nos
casos em que se venham a verificar perturbações com efeitos negativos para o meio ambiente.

As atividades comerciais e industriais diretamente associadas aos calcários ornamentais
extraídos no Casal Farto contribuem de um modo muito significativo para o desenvolvimento
económico do país, visto que a maior parte da produção de calcário em bruto e transformado se
destina à exportação que, no caso concreto da Telmo Duarte, é de aproximadamente 90%.

Esta indústria tem de facto a capacidade de contribuir efetivamente para o reforço da
importância estratégica de Portugal, através da promoção da competitividade dos recursos
nacionais a nível mundial e da garantia do abastecimento de matérias-primas.

Trata-se de facto de um projeto dinâmico que garante a captação e realização de investimento e
uma exploração adequada dos recursos.

É sustentável no plano económico, social e ambiental, uma vez que promove o crescimento da
economia através da garantia de abastecimento de matérias-primas essenciais e do reforço da
sua importância no Produto Interno Bruto (PIB) nacional e nas exportações.
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Há que reconhecer a imprescindibilidade dos recursos minerais para a sociedade, para a
competitividade, para o crescimento, e para a criação de emprego a nível local e regional.

Atendendo aos resultados obtidos considera-se que o projeto de exploração da pedreira
“Chapadas” é economicamente viável e exequível do ponto de vista ambiental.

Fátima, Abril de 2015

O Responsável Técnico

A Gerência

______________________________
(Rui Lopes dos Santos Matias, Geólogo)
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ANEXOS
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Anexo 1
- Extrato das folhas n.º309 e n.º319 da Carta Militar de Portugal, à escala 1/25000;
- Extratos das Plantas de Ordenamento e Condicionantes do PDM de Ourém, à escala 1/25000;
- Extratos das Plantas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional
(REN), à escala 1/25000.
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Aqui poderá consultar a legenda das plantas do PDM, designadamente da planta de
ordenamento, da planta de RAN e da Planta da REN
1. Legenda da planta de ordenamento do PDM

Legenda das plantas do Plano Director Municipal do Município de Ourém aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros 148-A/2002, de 30 de Dezembro

MUNICÍPIO DE OURÉM
2. Legenda da planta de RAN (Reserva Agrícola Nacional)

3. Legenda da planta de REN (Reserva Ecológica Nacional)

Legenda das plantas do Plano Director Municipal do Município de Ourém aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros 148-A/2002, de 30 de Dezembro
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PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE - PSS

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente Plano de Segurança e Saúde de acordo com o Decreto-Lei n.º324/95 de 29/11
transpõe as directivas 92/91/CEE e 92/104/CEE, relativas às prescrições mínimas de
segurança e saúde no trabalho a aplicar nas indústrias extractivas por perfuração a céu-aberto
e subterrâneas.

A realização deste plano partiu de uma situação de referência, uma vez que na área da
pedreira “Chapadas” já se realizam trabalhos de extração de rocha calcária ao nível das ações
de pesquisa realizadas, tendo sido tomada em consideração a situação da pedreira ao nível da
sua natureza, dimensão, organização, e dos trabalhos a realizar, bem como ao nível de
recursos humanos, de equipamentos disponíveis e de instalações, e ainda do horário de
trabalho e das condições climáticas do local onde está implantada.

2. OPERACIONALIDADE DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

Na nossa sociedade, é cada vez mais importante o valor da vida humana e por esta razão
torna-se cada vez mais importante a elaboração de um plano que defenda a vida humana.
Para isso, existe legislação específica que tende a minimizar os riscos no local de trabalho,
prevenindo a ocorrência de acidentes e doenças de trabalho.

Desta forma, o Plano de Segurança e Saúde atinge todos os trabalhadores da pedreira
“Chapadas”, sem exceção e, com o cumprimento das normas de segurança e saúde, será
possível realizar uma gestão mais segura das atividades associadas ao ciclo de produção
desta pedreira.
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3. POLÍTICA DA EMPRESA

A empresa procede ao desenvolvimento da exploração de uma massa mineral a céu-aberto de
forma racional, tendo em conta aspetos económicos e ambientais, sem desprezar a segurança
no trabalho, aspeto essencial nos dias que correm e observando as mais avançadas técnicas
da boa arte na laboração em pedreira.

Desta forma, a empresa apresenta uma política muito clara acerca da segurança e saúde dos
trabalhadores no seu local de trabalho. Esta política passa pela adequação das práticas de
produção à segurança e saúde dos trabalhadores, realizando um papel ativo na formação e
sensibilização dos trabalhadores para os riscos de segurança e saúde que advêm da prática
da produção de blocos de rocha ornamental.

4. OBJETIVOS

O documento elaborado tem como principais objetivos, de acordo com a política da empresa,
atingir níveis de prevenção adequados que permitam evitar acidentes e doenças profissionais,
assegurar uma correta assistência médica e estabelecer estruturas sociais e de higiene
adequadas para os trabalhadores da pedreira.

Para atingir estes objetivos, e de acordo com o Decreto-Lei n.º324/95, a empresa propõe-se
cumprir e respeitar os seguintes aspectos:
 Projetar e manter em funcionamento os locais de trabalho, de forma a isentá-los de perigo
para os trabalhadores.
 Supervisionar os locais de trabalho.
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 Assegurar que todas as tarefas que envolvam riscos sejam realizadas por pessoas
competentes e com preparação adequada.
 Comunicar aos trabalhadores as instruções de segurança, para que as mesmas sejam
entendidas por estes.
 Disponibilizar meios adequados de combate a incêndio, e familiarizar os trabalhadores com
os mesmos, de modo a ficarem aptos para os utilizar em caso de emergência.
 Facultar meios de evacuação e de salvamento eficientes e seguros e instalações de
primeiros socorros adequadas.
 Assegurar que os meios de comunicação tanto no interior da pedreira como para o exterior
sejam mantidos em ótimas condições de funcionamento.
 Manter em boas condições os acessos e vias de circulação da pedreira de modo a não
afetarem a segurança dos trabalhadores.
 Efetuar a manutenção e controlo periódico das instalações e equipamentos.
 Sinalizar e armazenar em condições adequadas as substâncias perigosas.
 Armazenar, eliminar ou evacuar os resíduos e escombros.
 Atender às prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais e postos de trabalho das
indústrias extrativas a céu-aberto (Portaria n.º198/96 de 4 de Junho).
 Fazer cumprir as obrigações dos trabalhadores como agentes ativos de segurança e saúde.
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 Utilizar os equipamentos de trabalho e de proteção coletiva e individual de acordo com a
legislação vigente.

Durante a elaboração deste plano foram considerados vários aspetos, para os quais a
empresa se encontra sensibilizada, que serão respeitados durante a aplicação do mesmo, de
modo a que esta possa alcançar os melhores resultados com a colocação em prática deste
documento. Os aspetos que devem ser tomados como premissas de boas práticas em termos
de segurança e saúde, são os seguintes:
 Responsabilizar os trabalhadores pela sua própria segurança e saúde, e pela de outros
trabalhadores ou terceiros que possam ser afetados pelas suas ações.
 Colocar a prevenção à frente da correção.
 Preservar a integridade dos trabalhadores e de outras pessoas envolvidas.
 Organizar o trabalho de modo a que o risco seja mínimo.
 Dar prioridade à proteção coletiva face à proteção individual.
 Possuir instalações e equipamentos de proteção coletiva e individual.
 Possuir instalações de higiene e instalações sociais adequadas para os trabalhadores.
 Informar e dar formação aos trabalhadores sobre os riscos que correm no seu posto de
trabalho e sobre os procedimentos de emergência.
 Possuir instalações, equipamentos de primeiros socorros e socorrista.
 Promover a comunicação permanente entre o Responsável Técnico da pedreira, os técnicos
de higiene e segurança, o médico do trabalho e os trabalhadores.
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 Utilizar sinalização de segurança e colocá-la em locais visíveis e adequados.
 Conhecer e cumprir a legislação vigente.

5. ANÁLISE DE RISCOS

5.1. Introdução

No sentido de se poder compreender o que vai ser abordado nos itens seguintes, serão
introduzidos alguns conceitos, que se passam a descrever:

Perigo - Propriedade ou capacidade intrínseca de uma coisa (materiais, equipamentos,
métodos e práticas de trabalho, por exemplo) potencialmente causadora de danos.

Risco - Probabilidade do potencial agente exposto ser atingido nas condições de uso e/ou
exposição, interessando a amplitude do dano.

Análise ou Avaliação de Riscos - Processo de avaliar o risco para a saúde e segurança dos
trabalhadores no posto de trabalho, decorrente das circunstâncias em que o perigo ocorre no
local de trabalho.

O risco de determinado evento, pode ser quantificado com base na sua definição matemática,
que diz que este é igual ao produto de uma probabilidade de ocorrência pelo custo dos danos
que provoca, sendo o dano entendido como a consequência de um acidente, o qual é sempre
resultado de um fator de risco.

Risco = Probabilidade de Ocorrência × Custo do Dano
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Esta definição, apesar de útil, é no entanto de difícil aplicação prática, pois não se dispõe de
valores para os parâmetros referidos. No caso da probabilidade, por não existirem estudos, e
no caso do custo por este ser muitas vezes intangível, não se conseguindo calcular.

Deste modo, a fórmula anteriormente apresentada é utilizada de um modo qualitativo,
ponderando a probabilidade de ocorrência e os danos, de modo a avaliar os riscos em causa,
em classes, de acordo com a sua importância, ou seja:

I - Riscos Muito Importantes - tomar medidas de segurança de imediato.
II – Riscos Importantes - tomar medidas de segurança a curto prazo.
III - Riscos Pouco Importantes - tomar medidas de segurança a longo prazo.
IV - Riscos Desprezáveis - tomar medidas a longo prazo ou não é necessário
implementar qualquer medida de segurança.

A classificação anteriormente apresentada vai ser utilizada para classificar os riscos
identificados na pedreira, na análise de riscos efetuada. A realização de uma análise de riscos
tem vários objetivos, todos no sentido da melhoria das condições de segurança no trabalho,
tais como:
 Prevenção de riscos profissionais (acidentes e doenças profissionais).
 Informação e sensibilização dos trabalhadores.
 Organização e criação de meios para aplicar as medidas de segurança.
A análise de riscos realizada para a pedreira “Chapadas” visou estudar os riscos para as
zonas, instalações e operações, que caracterizam a unidade extrativa em causa, avançando
com um conjunto de medidas que podem ser implementadas pela empresa com vista a
minimizar os riscos existentes.
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5.2. Riscos Importantes

Os principais riscos a considerar neste tipo de atividade de extração de rochas ornamentais,
tem a ver com a influência de determinados fatores tais como intempéries, quedas de blocos e
de pessoas, carregamento e transporte de cargas pesadas e a utilização de equipamentos
móveis de grande potência.

Deste modo, podem ser considerados como riscos mais importantes, sem deixar de ter em
conta outros riscos presentes, os seguintes: Mecânicos, Ruído, Poeiras, Térmicos, Elétricos,
Incêndio.

Nas tabelas seguintes, são caracterizados os tipos de riscos indicados, do ponto de vista das
suas causas, consequências e medidas de controlo mais comummente utilizadas.
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5.3. Zonas e Instalações

Foram estudados os riscos característicos e importantes das zonas e instalações da pedreira
“Chapadas”, de acordo com o agente causador, e encontram-se nas tabelas que se seguem
todos estes parâmetros. As zonas e as instalações foram classificadas de acordo com o nível
de risco presente, sendo esta classificação baseada na definição matemática de risco referida
anteriormente.

Esta análise de riscos contempla os riscos mais prováveis em cada zona e instalação da
pedreira “Chapadas”, sendo os mais importantes os que se encontram assinalados na tabela a
azul na medida em que são estes que condicionam a classificação que é atribuída a cada uma
dessas instalações ou zonas, devendo a Telmo Duarte, Lda. dar prioridade ao mesmo no que
diz respeito às medidas de prevenção a serem implementadas no futuro.
Análise de Risco para a Pedreira
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5.4. Operações

O processo de extração inclui um conjunto de operações unitárias e acessórias, que se
encontram dimensionadas de forma a maximizar a rentabilidade do processo produtivo, não
esquecendo, no entanto, os aspectos de segurança.

Desta forma, operações em estudo incluem a perfuração, transporte, saneamento e limpeza
dos equipamentos.

Embora não se pratique a exploração da massa mineral utilizando a detonação de explosivos,
irá contudo ser contemplado neste plano, na eventualidade de no futuro poder ser necessária a
sua utilização nas tarefas de desmonte, situação que a verificar-se implicaria a alteração do
Plano de Pedreira que contempla apenas o desmonte por fio diamantado e/ou outras
ferramentas de corte da rocha.

Na análise realizada, para cada uma das operações inerentes ao processo produtivo é feita,
inicialmente, uma descrição sucinta da operação em estudo, ao que se segue a enumeração
dos riscos mais comuns a ela inerentes e, por fim, apresenta-se um conjunto de medidas de
prevenção.
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6. PLANOS DE PREVENÇÃO

6.1. Sinalização e Circulação
A sinalização visual de segurança, de uso obrigatório nos locais de trabalho de acordo com a
legislação vigente, tem por função chamar à atenção de forma rápida e eficaz, os
trabalhadores e outras pessoas, para objetos e situações que poderão provocar determinados
perigos. Serve ainda para indicar a posição de dispositivos que sejam importantes do ponto de
vista da segurança, recomendar formas de atuação, bem como facultar as informações
necessárias numa situação de emergência.
A sinalização de segurança nas pedreiras deve estar de acordo com a Directiva 92/58/CEE já
transposta para o regime jurídico português pelo Decreto-Lei n.º141/95 de 14 de Junho.
Os sinais de segurança podem ser agrupados em diversas classes, cada uma combina a
forma dos sinais com a sua cor. Na Tabela 1 é apresentado o tipo de informação que é dada
de acordo com a conjugação da cor e da forma dos sinais.
Tabela 1 – Informação dos sinais em função da sua cor e forma.
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Desta forma, os principais sinais a afixar na pedreira são os que se encontram na Tabela 2. Na
Planta de Situação inserida no Anexo 4, encontra-se representada a distribuição da
sinalização adoptada para a pedreira “Chapadas”.
Tabela 2 – Apresentação esquemática da sinalização a afixar na pedreira.
LOCAL/ZONA

PRINCIPAIS SINAIS A AFIXAR

Entrada da pedreira e
acessos à zona de
trabalhos.
Instalações de apoio

Zonas envolventes

6.2. Proteção Coletiva

Ao nível das proteções coletivas e de acordo com a análise realizada, parte já contida na
avaliação de riscos apresentada anteriormente, existem algumas medidas e equipamentos que
devem ser implementados pela empresa no sentido de apetrechar a pedreira com melhores
condições de segurança.

Alerta-se mais uma vez para a prioridade que é dada pela legislação vigente em termos de
segurança e higiene, mais propriamente a Lei-Quadro (Decreto-Lei n.º441/91) para a proteção
coletiva em relação à proteção individual.
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6.3. Proteção Individual

Os equipamentos de proteção individual (EPI) devem ser vistos como uma proteção
complementar para riscos específicos que não são possíveis de eliminar e que caracterizam o
trabalho da pedreira. Deste modo, devem ser distribuídos EPI’s aos trabalhadores da pedreira
para minimizar os efeitos dos riscos de queda de pedras, de entalamentos, do ruído e das
poeiras, entre outros.

Para que se consiga um desempenho eficaz dos equipamentos de proteção no combate ao
risco, dever-se à cumprir as regras que se passam a descrever:
 Todos os equipamentos de proteção pessoais ou elementos de proteção colectiva terão um
tempo de vida útil, findo o qual deixarão de ser usados.
 Quando as circunstâncias de trabalho provoquem uma deterioração mais rápida em
determinado objeto ou equipamento, este será reposto, independentemente da duração
prevista.
 Todo o equipamento de proteção que tenha tido um tratamento limite, isto é, o máximo de
utilização para o qual foi concebido (por exemplo, um acidente) será desativado e substituído
de imediato.
 Os equipamentos que devido à sua utilização tenham alargado ou folgado, mais do que o
admitido pelo fabricante, serão de imediato substituídos.
 A utilização de um elemento ou equipamento de proteção nunca poderá representar um
risco em si mesmo.
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Todos os equipamentos de proteção individual utilizados na pedreira deverão respeitar as
Normas de Homologação CE. Os EPI’s a fornecer aos trabalhadores envolvidos nas várias
operações na pedreira encontram-se apresentados na tabela seguinte.

No momento da entrega de qualquer EPI aos trabalhadores deverá ser preenchida uma ficha
de distribuição, a qual deve ser assinada pelo trabalhador.
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Os capacetes deverão ter cores diferentes, de acordo com as categorias profissionais, de
modo a facilitar a identificação. Na Tabela 3 propõe-se, a título de exemplo, uma distribuição
de cores de capacetes para as diferentes categorias profissionais que poderá ser adoptada
pela empresa.

Tabela 3 - Distribuição de cores de capacetes.
Cores de

Categorias Profissionais

Capacetes
Branco

Operador de Wagon Drill e Marteleiro

Amarelo

Chefe de Serviços e Encarregados

Laranja

Condutor de Veículos Industriais Pesados

Castanho

Mecânicos

Azul

Diretor Geral e Responsável Técnico

Verde

Técnicos de Segurança e Médico do Trabalho

De referir que os capacetes tem um tempo de duração entre 12 e 24 meses dependente do
tipo de material que são feitos. Assim, deve-se substituir este tipo de EPI com a periodicidade
referida pelo fabricante, caso não tenham sido sujeitos a solicitações extremas relativamente
aos seus limites de utilização, devendo neste caso ser imediatamente substituídos.

6.4. Plano de Manutenção dos Equipamentos

A manutenção é uma operação acessória ao ciclo de produção que se destina à verificação e
reparação dos equipamentos, com vista à prevenção de incidentes e à minimização de
interrupções na atividade produtiva. Esta operação deverá ser realizada com uma determinada
periodicidade, que se ache aconselhável para cada tipo de equipamento, de acordo com as
recomendações dadas pelo fabricante.
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De acordo com o Decreto-Lei n.º162/90, art.º 120º a empresa deverá promover a inspeção e
manutenção dos equipamentos no sentido do seu funcionamento não acarretar riscos extra
para os trabalhadores. Deste modo devem ser tomadas as seguintes medidas:
 Na aquisição de máquinas e de outros equipamentos de trabalho, deve ter-se em especial
consideração os riscos que eles representam para a segurança e saúde dos trabalhadores,
atendendo, nomeadamente, às condições específicas de risco dos diversos locais de trabalho.
 As máquinas devem ser dotadas de dispositivos de segurança e de proteção aos órgãos
móveis.
 Antes da sua utilização as máquinas devem ser examinadas pelo respetivo técnico
responsável.
 As máquinas devem ser objeto de verificação por pessoal especializado uma vez por
semana.
 As máquinas acionadas por transmissão à distância devem estar munidas de dispositivos
que garantam a segurança dos trabalhadores que delas se aproximem.
 Sendo a máquina comandada à distância, devem ser instalados sinais ou barreiras, de
forma a interditar o acesso ao local da operação, só podendo desenvolver-se aí uma atividade
após a paragem da máquina e estar assegurado que não pode ser posta em marcha
acidentalmente ou por inadvertência.
 Os trabalhadores devem dispor de instruções relativas aos equipamentos colocados em
serviço.

______________________________________________________________________________
Plano de Segurança e Saúde - PSS

pág. 27

Pedreira “Chapadas”

 A empresa deverá elaborar um plano de manutenção periódica para todos os
equipamentos, além de adotar uma estratégia de verificação das suas condições de
funcionamento e segurança.

Para dar resposta aos pontos focados anteriormente, a empresa dispõe de um serviço interno
para manutenções simples, e um serviço externo mais especializado responsável pelas
manutenções mecânicas mais complexas. No caso do serviço interno, recorrer-se-á a pessoal
da empresa e a trabalhadores subcontratados.

As inspeções aos equipamentos da pedreira e os trabalhos realizados devem ser anotados em
fichas próprias para efeito.

6.5. Plano de Saúde dos Trabalhadores

A empresa deve possuir um serviço de saúde no trabalho que é responsável pela realização de
exames médicos a todos os trabalhadores de acordo com o art.º 16º do Dec.-Lei n.º26/94 de
1/02, alterado pela Lei n.º7/95. Este serviço é chefiado por um Médico do Trabalho o qual
cumpre os requisitos referidos no Art.º 23º do decreto-lei citado, e tal como referido na alínea
1) do mesmo artigo, é o responsável pela vigilância da saúde de todos os trabalhadores.

Os serviços de saúde são prestados em zona própria afeta à pedreira, ou na sede da empresa
se assim estiver acordado. É de referir que o médico de trabalho se desloca periodicamente a
estas instalações para realizar os exames e para verificar se existe alguma situação que
necessite da sua intervenção. Os trabalhadores deslocam-se também ao consultório médico
para diagnóstico e exames mais pormenorizados.

Os serviços em causa, além dos exames médicos, desempenham as atividades estipuladas no
Decreto-Lei n.º26/94, Art.º 13º, relativas a este tipo de serviço, de entre as quais se destacam:
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a) Promoção e vigilância da saúde, bem como a organização e manutenção dos registos
clínicos e outros elementos informativos relativos a cada trabalhador.

b) Informação e formação sobre os riscos para a saúde, bem como sobre as medidas de
proteção e de prevenção.

c) Análise das doenças profissionais, recolha e organização dos elementos estatísticos
relativos à saúde na empresa.

O serviço de saúde deve estar em estreita ligação com o serviço de segurança e higiene, de
modo a que doenças profissionais detetadas possam ser minimizadas através da utilização de
meios indicados, ou em último caso afastando os trabalhadores do local.

As doenças profissionais podem ser classificadas do seguinte modo:

- Doenças provocadas por agentes químicos.
- Doenças da pele.
- Doenças provocadas por inabilitação perante substâncias ou agentes diversos.
- Doenças infeciosas ou parasitárias.
- Doenças provocadas por agentes físicos.

Nos trabalhos desenvolvidos nesta pedreira de calcário, as doenças profissionais mais
importantes e sobre as quais deverá recair particular atenção dos serviços de saúde no
trabalho, são as provocadas por agentes físicos, de entre as quais se salientam as seguintes:

- Surdez profissional (agente: Ruído).
- Pneumoconioses (agente: Poeiras).
- Dor Ciática (agente: Vibrações).
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Para prevenir o aparecimento de tais doenças e de acordo com o art.º 16º do Dec.Lei n.º26/94
de 1/02, o qual estabelece o regime de organização e funcionamento das atividades de
segurança higiene e saúde no trabalho, é obrigação dos empregadores promover a realização
de exames médicos periódicos tendo em vista a aptidão física e psíquica do trabalhador para o
exercício da sua profissão, bem como a repercussão do trabalho e das suas condições na
saúde do trabalhador.

De acordo com o referido anteriormente, os trabalhadores devem ser submetidos aos
seguintes exames médicos:
a) Exame de admissão - Antes do início da prestação do trabalho ou quando a urgência
da admissão justificar, nos 20 dias seguintes.
b) Exames periódicos:
i. Anuais - Para menores de 18 anos e maiores de 50 anos.
ii. Bianuais - Para os restantes trabalhadores.
c) Exames ocasionais - Sempre que haja alterações substanciais nos meios utilizados no
ambiente e na organização do trabalho susceptíveis de repercussão nociva na saúde do
trabalhador, bem como no caso de regresso ao trabalho depois de uma ausência
superior a 30 dias por motivo de acidente ou de doença.
Os exames que devem ser realizados aos trabalhadores da pedreira “Chapadas” devem ser no
mínimo os seguintes:

- Espirometria.
- Audiometria.
- Eletrocardiograma.
- Análises complementares ao sangue e à urina.
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Para completar a sua observação e formular uma opinião mais precisa sobre o estado de
saúde do trabalhador, o médico do trabalho pode solicitar outros exames complementares.

No que concerne ao referido anteriormente, os serviços de saúde no trabalho, chefiados pelo
médico do trabalho, deverão estabelecer para a totalidade dos trabalhadores um Plano de
Saúde, de modo a cumprirem os requisitos do Art.º 16º do Decreto-Lei supracitado, que
respeite o referido anteriormente.

Como resultado dos exames médicos efectuados aos trabalhadores, será preenchida uma
ficha clínica e uma ficha de aptidão. A primeira ficará na posse do médico do trabalho
enquanto a segunda será enviada ao departamento de recursos humanos da empresa, em
conformidade com os Art.º 17º e 18º do Decreto-Lei n.º26/94, alterado pela Lei n.º7/95.

6.6. Serviços de Segurança e Higiene no Trabalho

Os serviços de segurança e higiene no trabalho que garantem o cumprimento da legislação
vigente nesta matéria (Dec.Lei n.º26/94 e Lei n.º7/95), podem ser efetuados pela própria
empresa ou pela subcontratação de serviços externos a empresas que estejam devidamente
autorizadas pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) para prestar tais serviços,
ou pedindo autorização para realizar estes serviços internamente, devendo para tal existir na
empresa uma pessoa com conhecimentos e experiência na área de higiene e segurança para
que a ACT possa dar essa autorização, de acordo com a alínea 3 do Art.º10º do Dec.Lei
n.º26/94.

De acordo com o Decreto-Lei n.º26/94, Art.º13º, os serviços de segurança e higiene no
trabalho devem assegurar as seguintes actividades:

a) Informação técnica na fase de projeto e de execução, sobre as medidas de prevenção
relativas às instalações, locais, equipamentos e processos de trabalho.
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b) Identificação e avaliação dos riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores nos locais
de trabalho e controle periódico dos riscos resultantes da exposição a agentes químicos,
físicos e biológicos.

c) Planeamento da prevenção, integrando, a todos os níveis e para o conjunto das atividades
da empresa, a avaliação dos riscos e as respetivas medidas de prevenção.

d) Elaboração de um programa de prevenção de riscos profissionais.

e) Informação e formação sobre os riscos para a segurança, bem como sobre as medidas de
proteção e de prevenção.

f) Organização dos meios destinados à prevenção e proteção coletiva e individual, e
coordenação das medidas a adotar em caso de perigo grave e iminente.

g) Afixação da sinalização de segurança nos locais de trabalho.

h) Análise dos acidentes de trabalho.

i) Recolha e organização dos elementos estatísticos relativos à segurança na empresa.

j) Coordenação de inspeções internas de segurança sobre o grau de controlo dos riscos, e
sobre a observância das normas e medidas de prevenção nos locais de trabalho.

Estes serviços devem ainda, e de acordo com a alínea 3) do artigo anteriormente citado,
manter atualizados para efeitos de consulta os seguintes elementos:

a) Resultados das avaliações de riscos relativos aos grupos de trabalhadores a eles expostos.
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b) Lista de acidentes de trabalho que tenham ocasionado ausência por incapacidade para o
trabalho, bem como relatórios sobre os mesmos, que tenham ocasionado ausência superior a
três dias por incapacidade para o trabalho.

c) Uma listagem das situações de baixa por doença, com referência à causa e número de dias
de ausência ao trabalho.

d) Listagem das medidas propostas ou recomendações formuladas pelos serviços de
segurança no trabalho.

É de referir que existe a necessidade de uma colaboração estreita entre os serviços de
segurança e higiene e os de saúde, no sentido poderem trocar informações que possam ser
úteis para o diagnóstico e prevenção quer de acidentes, quer de doenças profissionais.

Através do serviço de segurança e higiene da empresa, e com as inspeções regulares que os
técnicos deverão realizar, serão divulgados quaisquer agentes contaminantes que impliquem
riscos para a saúde do trabalhador sendo tal observação comunicada ao Responsável Técnico
da pedreira, ao médico do trabalho e aos operários implicados, para que se possa solucionar
atempadamente tais riscos através de proteções individuais ou coletivas conforme necessário.

6.7. Registo de Acidentes e Índices de Sinistralidade

A implementação de um Plano de Segurança e de Saúde na pedreira tem como objetivo a
redução do número de acidentes e de doenças profissionais neste tipo de trabalho. Assim,
existe a necessidade de acompanhar a sinistralidade desta atividade de modo a que se
possam tomar medidas no sentido de a combater.
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Sempre que ocorra um acidente (leve, grave ou mortal) deve ser efetuado um inquérito, por
parte dos serviços de segurança e higiene a implementar pela empresa, registando-se todas
as informações relevantes que permitam uma análise detalhada desse acidente.

Para isso, recorre-se geralmente a modelos de fichas de inquérito que as entidades oficiais
(Inspeção Geral do Trabalho) ou as companhias de seguro em geral utilizam, as quais contêm
toda a informação que necessitam para os fins determinados na legislação específica aplicada.
No entanto, os serviços de higiene e segurança da empresa poderão elaborar as suas próprias
fichas de registo de acidente, incluindo informações próprias que considerem relevantes.
O seguimento da sinistralidade na pedreira, que deverá estar a cargo dos serviços de
segurança e higiene, será realizado aplicando técnicas analíticas e estudos comparativos dos
índices oficiais, tais como:
- Índice de Frequência (IF): Número de acidentes com baixa por milhão de horas/homem
trabalhadas.

IF 

Nº de acidentes com baixa
 106
Nº de horas / homem trabalhadas

- Índice de Gravidade (IG): Número de dias úteis perdidos por milhão de horas/homem
trabalhadas.

IG 

Nº de dias úteis perdidos
 106
Nº de horas / homem trabalhadas

Nota: No caso de um acidente mortal, e para efeitos de aplicação desta expressão, considera-se que
cada acidente deste tipo equivale a 7500 dias de trabalho (valor estabelecido na 6ª Conferência
Internacional de estatística do Trabalho, Montreal, 1947).
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- Índice de Duração (ID): Número médio de dias perdidos por cada acidente.

ID 

IG  103
IF

Para estudar a evolução da sinistralidade na pedreira devem ser realizados gráficos dos
índices anteriormente apresentados em função do tempo.

Para sensibilizar os trabalhadores para a situação da sinistralidade deverá ser afixada na
entrada da pedreira um placar onde sejam afixados mensalmente os dados da sinistralidade
(número de acidentes, índices de sinistralidade, dias de baixa, etc.).

6.8. Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores

O serviço de segurança e higiene da empresa promoverá junto dos trabalhadores sessões de
informação, sensibilização e formação, nas quais estes serão alertados para os riscos que
correm no seu posto de trabalho e para os modos de minimizar esse risco. Nestas sessões
deverá ser fomentado o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, tais como
capacete, botas de segurança, protetores auditivos, máscaras e luvas. Nestas sessões serão
expostas oralmente as normas de segurança, consciencializando os trabalhadores para a
obrigação do seu cumprimento.

Estas sessões de formação e informação dos trabalhadores deverão ser realizadas com uma
periodicidade não superior a seis meses, devendo em determinadas situações de acidentes ou
incidentes ser convocada uma sessão extraordinária. As sessões semestrais poderão ser
substituídas por conversas individuais com os trabalhadores, a respeito dos riscos que correm
no seu posto de trabalho e informando-os para as medidas e equipamentos de segurança que
deverão utilizar. Apesar disso, deverá ser realizada anualmente uma sessão de informação e
sensibilização de todos os trabalhadores.
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As sessões de formação deverão ser ministradas pelo responsável pela segurança e higiene
da pedreira ou por um técnico de higiene e segurança no qual o primeiro delegue esta função.

Relativamente à informação dos operários, a empresa deverá implementar em conjunto com
os serviços de segurança e higiene no trabalho e com o auxílio do médico do trabalho de um
sistema eficaz de informação, que poderá ir desde o envio ao domicílio de documentação, até
à circulação de revistas, panfletos, e outros documentos pelos locais de trabalho e instalações
sociais e de higiene.
Para que os trabalhadores tenham constantemente acesso a informação relativa à segurança
e higiene deve-se colocar de um quadro em local de fácil visualização no qual constarão
informações do seguinte tipo:
-Sinalização.
-Primeiros socorros.
-Obrigações do trabalhador.
-Observações.

6.9. Plano de Visitantes

Quando se deslocarem visitantes à pedreira, estes devem ser recebidos nas instalações de
apoio (instalação social), não sendo permitida a sua deslocação ao interior da mesma sem que
sejam acompanhados por uma pessoa envolvida na segurança da unidade extrativa. Essa
pessoa deverá ser o Director Geral, o Responsável Técnico, o Chefe de Serviços ou o Técnico
de Segurança e Higiene da empresa.

Caso o grupo de visitantes exceda as 15 pessoas, o acompanhamento da visita às instalações
deverá ser realizado por duas pessoas, das referidas anteriormente.
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Para que os visitantes se possam deslocar dentro da exploração, deve ser fornecido
equipamento de proteção individual a cada pessoa, nomeadamente botas de proteção e
capacete, e ainda auriculares adequados ao nível de ruído, caso visitem alguma zona ou posto
de trabalho referido no relatório de medições acústicas com nível de ruído superior a 90 dB(A).

6.10. Plano de Emergência

Posto de primeiros socorros

A empresa possui um posto de primeiros socorros, o qual está sediado na instalação social da
pedreira. Este posto é utilizado para prestar os primeiros socorros aos trabalhadores da
pedreira, sempre que necessário.

Deverá a caixa de primeiros socorros existente nesta instalação ser mantida apetrechada com
os seguintes produtos farmacêuticos:
- 1 frasco de água oxigenada e 1 frasco de álcool a 96º.
- 1 frasco de tintura de iodo.
- 1 frasco de mercurocromo.
- 1 frasco de amoníaco.
- 1 caixa de algodão hidrófilo esterilizado.
- 1 rolo de emplastro.
- 1 torniquete.
- 1 saco para água ou gelo.
- 1 saco com luvas esterilizadas.
- 1 caixa de pensos autocolantes.
- analgésicos.
- ligaduras de10 cm × 10 cm.
- latas de gaze de10 cm×10 cm e de20cm ×20cm.
- outros fármacos que se julguem necessários.
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Além da caixa de primeiros socorros deverá o posto estar apetrechado com o seguinte
material:
- 1 maca e cobertores; - Lenços triangulares; - Talas de diversos tamanhos;
- Tesoura; - 1 termómetro clínico; - Garrote.

Socorrista
No sentido de cumprir o estipulado no Art.º 162º do Decreto-Lei n.º162/90, a pedreira deverá
ter um socorrista, que pode incluir um trabalhador da pedreira “Chapadas”, que esteja apto
para prestar os primeiros socorros sempre que ocorra algum acidente de trabalho.

Assistência médica

Em cartazes devidamente sinalizados e em locais de acesso a todos os trabalhadores, deverão
estar indicadas as instruções a seguir em caso de acidente. A sequência de actuação a
realizar em caso de acidente deverá ser a seguinte:

1- Proceder aos primeiros socorros.
2- Avisar os serviços médicos da empresa e a hierarquia correspondente.
3- Pedir assistência médica.

Para que o ponto 3 possa ser cumprido, existirão nos cartazes anteriormente mencionados, e
junto aos telefones, os dados que se seguem:

- Morada e telefone do centro médico mais próximo.
- Morada e telefone do hospital mais próximo.
- Telefone dos serviços mais próximos de ambulâncias e bombeiros.

Durante o telefonema de chamada da ambulância deve ser indicado o local do acidente, o tipo
de acidente, pessoal envolvido e tipo de ferimentos. O telefonema deverá ser realizado por
qualquer pessoa, devendo a mesma estar informada sobre os aspetos anteriormente referidos.
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O socorrista da pedreira deverá prestar os primeiros socorros em caso de acidente ligeiro,
caso contrário não deve movimentar-se o acidentado antes da chegada da equipa médica, a
não ser que o socorrista possua experiência para prestar os primeiros socorros à vítima.

Quando se proceder à evacuação ou mudança de um ferido para um centro hospitalar, este
deverá ser alertado telefonicamente para a chegada eminente do acidentado.

Existe além deste um telefone de S.O.S. (Serviço Nacional de Emergência - 112) que poderá
ser utilizado, bem como o dos bombeiros que deve constar da lista de telefones que se deve
ter sempre perto do telefone de serviço.

No caso de acidente grave, o mesmo será comunicado à ACT, à Direção Regional da
Economia, e às restantes autoridades oficiais, no prazo máximo de 24 horas.

A área do acidente deve manter-se intacta até á chegada do Técnico de Segurança e Higiene
que deverá conduzir a investigação e preencher o relatório de acidente.
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Anexo 3
- Plano de Gestão de Resíduos (PGR)
- Plano de Monitorização de Resíduos (PMR)
- Plano de Gestão de Resíduos de Extração (PGRE)

Pedreira “Chapadas”

Página 99

Como parte integrante do Plano de Gestão de Resíduos (PGR) apresenta-se a quantificação
média anual dos resíduos que são gerados no “anexos de pedreira” da Telmo Duarte, por
respetivo Código LER, o Modo de Deposição, a Responsabilidade do Encaminhamento final
dos resíduos produzidos na pedreira, o tipo de Registo a efetuar pela TELMO DUARTE LDA, o
Local de Deposição até serem expedidos, o provável Destino e/ou Valorização, o Plano de
Monitorização de Resíduos a implementar no âmbito do melhoramento da gestão de resíduos
no interior da pedreira, e a Tabela com os Principais Parâmetros do Plano.
Quantificação anual dos resíduos produzidos no “anexos de pedreira” da Telmo Duarte.
Código LER
17 04 05

Resíduo

Quantidade

Sucatas – ferro e aço

380 Kg

Óleos de motores, transmissões e lubrificação

850 l

Óleos hidráulicos e fluídos de travões

245 l

16 01 07

Filtros de óleo

6 un

16 01 03

Pneus

10 un

20 01 33

Baterias

4 un

13 02 05

Resíduos (Código LER)
17 04 05

Modo de
Deposição

13 02 05

16 01 07

16 01 03

20 01 33

Acondicionadas segundo o tipo

Em bidões metálicos

Empilhados segundo o destino:

de material (ferros, alumínios,

estanques

recauchutagem;

aços, e outras ligas).

bacia de retenção.

sobre

reutilização;

incineração.

Agrupadas por
tipo e tamanho,
sobre superfície
metálica.

De empresas externas acreditadas e devidamente licenciadas como “Operadores de Gestão de Resíduos”, as
Responsabilidade

quais são responsáveis, a partir da pedreira, pela operação de recolha, transporte, armazenagem, triagem,
tratamento, valorização e/ou eliminação dos resíduos.
Registo de dados de resíduos industriais no SIRAPA – Sistema Integrado do Registo da Agência Portuguesa

Registos

do Ambiente, a efetuar pela TELMO DUARTE LDA como “Produtor de Resíduos”, que anualmente deverá dar
cumprimento ao preenchimento do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR).
Incineração;

Destino e/ou

Aterro; Eliminação; Reciclagem;

Valorização

Siderurgia, Outros.

Recauchutagem;

-utilização energética

Reciclagem para utilização em

- reciclagem

superfícies para recreios ou no

- regeneração

fabrico

de

asfalto

pavimentar estradas.

para

Reciclagem do
Pb e dos PVCs
que cobrem a
bateria.

Local de

No setor sul da pedreira, ou seja, num dos anexos a construir denominado por instalação de apoio à

Deposição

produção, em zonas do seu interior e/ou exterior adstritas à deposição controlada de resíduos.

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE RESÍDUOS - PMR
- Condições de armazenamento do local.
Parâmetros a observar e duração
da observação

- Capacidade de armazenamento por resíduo.
- Situações de risco de contaminação.
A duração da observação deverá situar-se no intervalo 1-2 horas, de
preferência no último dia e nas últimas horas da semana de trabalho.

Todos os meios humanos afetos à laboração na pedreira e no anexo da empresa. Deverá
ser nomeado o trabalhador com maior aptidão para o cargo de observador, cabendo ao

Meios
recomendados

encarregado geral toda a gestão controlada dos resíduos produzidos pelos equipamentos
da pedreira, desde que são temporariamente depositados nas áreas de armazenamento,
até serem expedidos por empresas externas licenciadas para os devidos efeitos.

Metodologia

Observação direta nos locais de Comunicação atempada do observador, oral e/ou escrita,
armazenamento

ao encarregado geral, sobre eventuais anomalias.

Locais de

Ambiente interno da

observação

pedreira (anexos)

No setor sul do interior da pedreira, ou seja, no anexo de apoio
denominado “instalação de apoio à produção”, em zonas do seu
interior e/ou exterior adstritas à deposição controlada de resíduos.

Aponta-se uma periodicidade de observação e controlo semanal, enquanto decorrerem as
normais atividades de manutenção simples e a deposição temporária de resíduos no
Periodicidade

ambiente interno da pedreira. No caso de haver potencial risco de contaminação, ou de
estar próxima a capacidade limite de armazenamento para algum dos resíduos
depositados, a periodicidade de observação passará a diária, até à expedição desse
mesmo resíduo.
O sucesso da implementação do plano será função do número de situações anómalas
ocorridas durante o ano. Se o número de anomalias registadas for excessivo, as medidas

Resultados
obtidos

corretivas conducentes à sua minimização deverão ser tomadas, sendo a sua eficiência
avaliada nas observações e controlos subsequentes. Consoante o sucesso obtido, poderse-á ajustar a periodicidade de observação, as condições e capacidade de armazenamento
de um ou outro resíduo, ou mesmo a revisão dos contratos estabelecidos com os
expedidores.
 Isolar de imediato o local para evitar a propagação da contaminação

Principais medidas de gestão

para fora da área de armazenamento, e proceder à recolha e tratamento

ambiental a adotar em caso de

adequados dos solos e/ou águas contaminadas.

contaminação

 Providenciar a expedição atempada dos resíduos, de forma a que
permaneçam o menor tempo possível no interior da pedreira.

Ao abrigo do estabelecimento de contratos que garantam a recolha e a expedição atempada
dos resíduos industriais gerados pela atividade da pedreira.
Não estão previstas. Poderão eventualmente ser consideradas na perspetiva de um aumento
significativo dos volumes de resíduos armazenados e/ou de uma eventual alteração da
periodicidade de recolha por parte das empresas acreditadas.

Condição de armazenagem de resíduos enquanto aguardam transporte para destino
final.

Receção, acondicionamento para transporte, expedição para a estação de valorização,
encaminhamento final (reciclagem, eliminação, etc.).

Existência de redes de drenagem de escorrências, de áreas impermeabilizadas e
cobertas, nas zonas destinadas à armazenagem de resíduos.

Medidas para minimizar eventuais contaminações do solo ou água, decorrentes das
operações da gestão de resíduos.

Condições de
Armazenagem

Operação de Gestão
Final

Aspetos Construtivos

Medidas Mitigadoras

Sempre que se detetar uma situação de contaminação por hidrocarbonetos, deverá
proceder-se à recolha e tratamento adequados dos solos e/ou águas contaminadas.

Evitar que os resíduos industriais produzidos permaneçam muito tempo nos locais de
deposição, fomentando a sua expedição atempada, e cumprindo as normas e os preceitos
estabelecidos na legislação em vigor que aprova o Regime Geral de Resíduos.

Resolver as avarias graves que envolvem trabalhos mecânicos complexos e exigentes em
oficinas externas especializadas, providenciando a expedição do equipamento em boas
condições de segurança ao nível de eventual derrame de poluentes.

Resíduos de calcário estéril/escombros – Na área escavada da pedreira para reposição da
cota de enchimento do céu-aberto.
Baterias - Em embalagens de madeira, PVC ou metálicas.

Sucatas - Segundo o seu estado de conservação e desgaste, para ações de
revisão/enchimentos, com o objetivo da sua reintegração ou reutilização por parte de
empresas da especialidade.

Pneus - Por tipologia, dimensão, e degradação, sobre palete normalizada para carregamento
em local apropriado nas instalações da entidade responsável pela sua recolha e transporte.

Filtros de óleo – Em bidões estanques de aço, fechados com tampa hermética.

Óleos - Bidões estanques, sobre bacia de retenção normalizada, em chapa de alumínio, com
uma capacidade de cerca de 200 litros, segundo uma taxa de enchimento que não deve
exceder os 98%; identificação segundo a sua tipologia, em parque de resíduos e ou
recipientes fechados.

Resíduos Sólidos Urbanos - Em recipientes seletivos, para papel, embalagens e vidro, a fim da
sua disposição no contentor dos Serviços Municipalizados.

No setor sul da pedreira, ou seja, no anexo de apoio “instalação de apoio à produção”.

Condições específicas

Local de armazenagem de resíduos enquanto aguardam transporte para destino final.

Descrição

Locais

Parâmetro

Pedreira “Chapadas” / Plano de Gestão de Resíduos – PGR

Gestão de Resíduos de Extração
(Dec.Lei n.º10/2010 de 04/02, alterado pelo Dec.Lei n.º31/2013 de 22/02)
O Dec.Lei n.º10/2010 de 4/2, alterado pelo Dec.Lei n.º31/2013 de 22/2, estabelece o
regime jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos
minerais/massas minerais — resíduos de extração, transpondo para a ordem jurídica
interna a Diretiva n.º2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15/03.

Os resíduos de extração produzidos na pedreira "Chapadas" englobam os materiais
do fino horizonte de solo vegetal e o calcário desagregado sem aptidão ornamental
(cerca de 30% da produção) considerado estéril (escombros).

O destino final desses resíduos é a sua reposição nos vazios da escavação
resultantes da extração a céu-aberto da formação produtiva, para fins de reabilitação e
de modelação topográfica parcial do local. Nesse sentido, a gestão de resíduos de
extração na pedreira submete-se ao preceituado no Art.º 40.º do Dec.Lei n.º10/2010
de 4/2, alterado pelo Dec.Lei n.º31/2013 de 22/2.

As medidas de controlo da estabilidade dos resíduos de extração, de prevenção da
poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas, e de monitorização dos
resíduos de extração e dos vazios de escavação a que se refere o n.º3 do Art.º 40.º do
Dec.Lei n.º10/2010 de 4 de Fevereiro, são abrangidas pelas medidas de recuperação
paisagística a implementar no âmbito da implementação do Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística (PARP), sendo detalhadas na tabela seguinte designada
Plano de Gestão de Resíduos de Extração (PGRE).

Condições específicas

Não estão por isso previstas medidas de controlo da poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas, de caráter
construtivo, conforme disposto no nº 1 e 2 dos Artº 11º do Dec. Lei n.º10/2010 de 4/2.

Evitar a poluição do solo, das águas superficiais e das águas
subterrâneas, nos termos do disposto no artigo 11.º do Dec. Lei Nesse sentido, a instalação (vazios da escavação) não constitui um perigo potencial para o solo, para as águas subterrâneas ou
para as águas superficiais.
n.º10/2010 de 4/2, com as necessárias adaptações.

Natureza dos Resíduos: Trata-se de blocos de calcário irregulares, e de terras vegetais. Em qualquer dos casos, não constituem
resíduos que provoquem a produção de lixiviados de qualidade diferente à drenagem produzida pelo maciço in situ.

Implementação integral do PARP, com destaque para a execução do talude de terras vegetais, da cortina arbórea, dos
enchimentos progressivos dos vazios da escavação, das plantações arbóreas, e da sementeira herbáceo-arbustiva.

Garantir a estabilidade dos resíduos de extração, nos termos do Limitar e controlar a altura dos depósitos (pargas de terras vegetais e de estéreis de calcário), de modo a controlar a erosão e
disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º do Dec. Lei n.º10/2010 promover a sua estabilidade.
de 4/2, com as necessárias adaptações.
No contexto do item anterior, utilizar as terras vegetais e os escombros nas tarefas de enchimento parcial, regularização de
patamares, e posterior recuperação paisagística da escavação, dentro de uma calendarização conveniente e atempada,
implementando de forma efetiva o conceito de “lavra à frente” e recuperação atrás”.

Executar as sementeiras associadas ao talude de terras vegetais, que reduzem o potencial erosivo das águas das chuvas
incrementando a estabilidade da estrutura.

Implementar o talude de terras vegetais e estéreis de acordo com a programação e o dimensionamento indicados no Plano de
Pedreira, de modo a evitar a sua erosão.

Terras Vegetais: No bordo superior da escavação, a uma distância mínima de 2 metros, em pargas dimensionadas para o
Locais de deposição definitiva e/ou temporária, no cumprimento do
efeito, para servirem de substrato às plantações preconizadas no âmbito do cumprimento do PARP. Estéreis de Calcário: No
estabelecido no PARP.
setor de enchimento definitivo da corta, à retaguarda do desmonte, com vista à modelação topográfica da escavação

Descrição

Garantir a monitorização dos resíduos de extração e dos vazios de Face ao exposto no item “Poluição”, considera-se não se aplicar ao presente caso as medidas de monitorização enunciadas nos
Monitorização escavação, nos termos dos nº3 a 5 do Artigo 13º do Dec.Lei nº3 a 5 do Artigo 13º do Dec. Lei 10/2010 de 4/2. As medidas de controlo necessárias constam do Plano de Monitorização de
n.º10/2010 de 4/2, com as necessárias adaptações (vide PMR).
Resíduos (PMR).

Poluição

Estabilidade

Locais

Parâmetro

Plano de Gestão de Resíduos de Extração - PGRE

Plano de Pedreira

Anexo 4
 Planta N.º1_Situação e Planeamento.
 Planta N.º2_Lavra.
 Planta N.º3_Recuperação Paisagística.
 Planta N.º4_Perfis.
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