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I – Enquadramento
1. Objectivos e Justificação do Projecto
A RUIPEDRA, World of Natural Stone, S.A., é uma empresa do Grupo RUIPEDRA, cuja
sede se localiza em Casais Monizes, freguesia de Alcobertas, concelho de Rio Maior e distrito
de Santarém. A sua actividade incide na extracção, comercialização e transformação de rocha
ornamental.
Esta está intimamente dependente da extracção de Pedras Naturais (calcário de origem
sedimentar) pelo qual a empresa possuí, actualmente, três pedreiras, duas delas licenciadas e
em plena laboração e uma terceira em fase de licenciamento.
Também possui duas unidades industriais de transformação de rocha ornamental, a
principal localizada em Casais Monizes, freguesia de Alcobertas, concelho de Rio Maior e a
segunda situada em Ataíja de Cima, freguesia de São Vicente de Aljubarrota, concelho de
Alcobaça. Tendo em atenção que na actualidade o Grupo Ruipedra exporta mais de 60 % do
produto acabado para destinos tais como Europa, China e Médio Oriente, vê -se forçado a
garantir a continuidade de fornecimento de matéria-prima de qualidade e variedade
procurada pelos seus clientes, pelo qual está a desenvolver acções que levem à abertura de
novas unidades extractivas, tais como a Pedreira “Portela das Salgueiras”.
Assim, a identificação de novas áreas de extracção está fortemente dependente da
existência de recurso geológico com características próprias para o objectivo pretendido.
Como é sabido as áreas com calcários com aptidão ornamental com as características
referidas localizam-se, fundamentalmente na Orla Mesocenozoica Ocidental, onde a diminuta
dimensão média da propriedade rural e as condicionantes devidas ao Ordenamento do
Território, dificultam a definição de áreas passiveis de exploração com viabilidade de obtenção
de licenciamento.
Dos trabalhos de prospecção resultou a avaliação da área da pedreira “Portela das
Salgueiras”. Esta unidade extractiva já tinha sido objecto de extracção durante os anos 60 e 70
do Século passado, numa área mais reduzida, pelo avô do Sr. Rui Filipe, administrador do
Grupo Ruipedra. Esta unidade extractiva cessou actividade em 1982.Tendo em atenção que a
base de dados das Pedreiras “on line” foi desactivada, não foi possível confirmar se a pedreira
tinha número de ordem atribuído, mas pela recolha de informação junto da Câmara Municipal
de Rio Maior e dos poucos documentos que se conseguiram recuperar do arquivo familiar do
Sr. Rui Filipe é possível verificar que de facto esta pedreira esteve contratualizada e em
actividade.
A Ruipedra está a culminar as condições de contratualização dos espaços baldios geridos
pela Junta de Freguesia de Alcobertas. Esta contratualização será concluída de acordo com o
resultado final do EIA que acompanha o presente PP e desta forma a empresa assegurará
reservas que permitam a sua continuidade.
Pelo que é intenção da RUIPEDRA licenciar a pedreira “Portela das Salgueiras” de acordo
com o com o preceituado no Decreto – Lei n-º 270/2001, de 6 de Outubro, com a nova
redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 que, segundo o disposto no Artigo 10.º-A,
é uma pedreira classificada como Classe 2.
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Em resumo, os objectivos definidos para o plano de pedreira da pedreira “Portela das
Salgueiras”, são:
• Definição de uma nova área de reservas tendo em atenção a necessidade do Grupo
Ruipedra dar resposta à procura de calcários sedimentares de cor clara por parte dos
seus clientes;
• Estarem identificadas na área pretendida reservas significativas de calcário
ornamental, mais especificamente, Semi Rijo de grão fino, com grande apetência para
uso na construção civil e crescentes solicitações dos mercados internacionais;
• Garantir a compatibilização das operações de lavra e recuperação paisagística com as
condicionantes de conservação da natureza e ordenamento do território;
• Compatibilizar revitalização e regularização ambiental do espaço ocupado pela
pedreira durante e após a exploração;
Permitindo que toda a área da pedreira “Portela das Salgueiras” esteja enquadrada nos
objectivos e usos actuais do território previstos no PDM de Rio Maior e no Plano de
Ordenamento do PNSAC, e que venha a ser uma evidência da compatibilização da actividade
extractiva com os interesses da conservação da natureza.

2. Antecedentes
A pedreira “Portela das Salgueiras” pertenceu e foi explorada entre 1967 e 1982 pelo
avô do Sr. Rui Manuel da Silva Filipe, administrador da empresa Ruipedra, World of Natural
Stone, S.A.. A confirmar esta afirmação apresentam-se em anexo as cópias do esboço
topográfico entregue na Câmara Municipal de Rio Maior em 1967; e da ficha de arrendamento
dos terrenos baldios efectuado com fins de exploração de pedreira junto desse município em
nome de Joaquim Antunes Carvalho; bem como a cópia de carta enviada pelo Sr. Joaquim
Antunes Carvalho a declarar o encerramento de actividade junto da então segurança social,
em 1982.
Em 7 de Julho de 1992, em nome próprio, o Sr. Rui Manuel da Silva Filipe, efectuou um
pedido de exploração de pedreira à Camara Municipal de Rio Maior, que por sua vez pediu um
parecer ao PNSAC. O PNSAC emitiu um parecer favorável de viabilidade de exploração em 7 de
Setembro de 1992. Por dificuldades financeiras, este procedimento não culminou no
licenciamento da referida pedreira.
Em 20 de Maio de 1996 a empresa Ruipedra, Lda., hoje designada por Ruipedra, World
of Natural Stone, S.A., fez um pedido ao PNSAC de emissão de segunda via do parecer
constante no ofício nº 1116. Em resposta a esse pedido em 26 de Julho de 1996, no seu ofício
com a refª PNSAC/1182, o PNSAC informa que após análise da documentação haveria
necessidade de revisão de todo o processo, pelo que a empresa deveria efectuar um novo
pedido de viabilidade. Tal foi efectuado em 18 de Janeiro de 1999, conforme se pode observar
em Anexo.
Em 13 de Abril de 1999, o PNSAC em resposta ao referido pedido, informa que
inviabiliza a localização da pedreira em questão de acordo com o Plano de Ordenamento do
PNSAC então vigente.
A 16 de Setembro de 2008 a empresa Ruipedra, Lda. apresentou o pedido de
regularização da exploração da pedreira nos termos do artigo 5º - Regularização de Pedreiras
Não Tituladas por Licença, do Decreto-Lei nº 340/2007 de 12 de Outubro.
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Foi argumentado no parecer final do grupo de trabalho, DRLVT do Ministério da
Economia, PNSAC e C.M. de Rio Maior, que a pedreira em questão não tem enquadramento no
preceituado no referido artigo por estar recuperada naturalmente, pelo qual foi objecto de
parecer desfavorável.
Contestando o teor da decisão do grupo de trabalho a Ruipedra fundamentada no
historial apresentado nas linhas anteriores solicitou em Novembro de 2011 a reapreciação do
procedimento do Artigo 5º ao abrigo do Despacho nº. 5697/2011, de 1 de Abril emitido pelos
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento e do Ambiente e do Ordenamento
do Território, cuja resposta em Dezembro de 2011, mais uma vez foi que a pedreira não se
enquadrava no “espírito” do artigo 5º.
Pela evolução das tramitações desenvolvidas pelo Sr Rui Filipe e posteriormente pela
Ruipedra, a empresa acabou por optar pela elaboração do presente Plano de Pedreira e o
respectivo Estudo de Impacte Ambiental para uma área superior à que originalmente tinha nos
requerimentos apresentados anteriormente tendo em atenção as reservas estimadas e a
procura que esta tipologia de calcário ornamental tem tido na última década.

3. Estrutura do Plano de Pedreira
Como se trata de um plano de pedreira para obtenção da licença de estabelecimento da
Pedreira “Portela das Salgueiras” de acordo com a classificação atribuída a esta pedreira de
calcários ornamentais, classe 2, a estrutura é a seguinte:
I – Enquadramento
II – Plano de Lavra
III – Projecto de Instalação de Resíduos mineiros / Plano de Aterro
IV – Plano Ambiental e Recuperação Paisagística.
V – Cronograma do Plano de Pedreira
VI – Análise de Viabilidade Económica
VIII – Conclusões
IX - Anexos
Peças Desenhadas
Plano de Segurança e Saúde
Documento de Historial da Pedreira
O Plano de Segurança e Saúde é apresentado como anexo ao presente Plano de Pedreira
por se tratar de um plano que deve ser revisto e reformulado periodicamente e por estar
inserido numa estrutura mais vasta de Segurança e Saúde da empresa RUIPEDRA. Este plano
cumpre com estipulado na legislação em vigor.
Com esta estrutura o presente plano cumpre com o disposto no Decreto-Lei n.º
270/2001, de 6 de Outubro com a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 340/2007,
de 12 de Outubro, que estabelece o regime de revelação e aproveitamento de massas
minerais, no Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março, que determina o regime geral de
revelação e aproveitamento dos recursos geológicos. Também foi observado o disposto no
Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de Maio, que estabelece o regulamento geral de higiene e
segurança no trabalho nas minas e pedreiras, bem como o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de
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Fevereiro, relativo á construção, exploração e encerramento de aterros de resíduos
resultantes da actividade extractiva.
O presente Plano de Pedreira é acompanhado do respectivo Estudo de Impacte
Ambiental (EIA), de modo a satisfazer os requisitos da alínea a) do n.º 2 do Anexo II do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 195/2005, de 8 de
Novembro, por estar situado no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros que, por sua
vez, está inserido no Sitio PTCON0015 “Serras de Aire e Candeeiros”, localiza-se num local
considerado como Área Sensível.
No âmbito da elaboração do EIA são avaliados os impactes ambientais resultantes da
implementação do projecto, propostas medidas de minimização e é apresentado um Plano de
Monitorização que avaliará o desempenho ambiental da pedreira ao longo da sua vida útil.

4. Localização e Acessos
A pedreira “Portela das Salgueiras”, localiza-se no flanco nascente da Serra dos
Cadeeiros no local denominado Portela das Salgueiras, freguesia de Alcobertas, concelho de
Rio Maior, Figura 1. Situa-se aproximadamente a 1200 metros a Noroeste de Casais Monizes, a
900 metros a Sul-sudeste de Casal de Vale de Ventos.
O acesso à área é feito através da E.M. 566 que liga Rio Maior a Alcobertas, e desta
povoação segue-se no sentido da povoação de Casais Monizes. Atravessa-se toda a povoação
de Casais Monizes no sentido de Casais de Vale de Ventos e a cerca de 1200 m, no cruzamento
do parque de merendas da Portela das Salgueiras, inflecte-se para a direita entrando-se numa
estrada de terra batida. Percorrem-se aproximadamente 700 m até chegar à entrada da área
de estudo.
Existe um acesso alternativo para pedreira proveniente da E.N.1 – IC2. Ao km 89,900 da
EN1 – IC2, no cruzamento para Covão do Milho, seguindo a estrada principal durante 3,8 km
até ao cruzamento principal do Casal de Vale de Ventos, inflectir para a direita percorrer 2,7
km em direcção ao parque de merendas da Portela das Salgueiras. Neste ponto o trajecto é
igual ao descrito anteriormente.
Um terceiro trajecto será utilizado para transporte e entrega dos subprodutos
resultantes da actividade extractiva. Assim todo a matéria-prima que não seja aproveitada pela
Ruipedra será entregue na pedreira da Calcidrata, que se situa em Pé da Pedreira, freguesia
de Alcande, concelho de Santarém. Assim, estes transportes fazem-se pelo caminho de terra
batida que liga o núcleo de pedreiras da Portela das Salgueiras ao caminho de asfalto
que liga Casais Monizes a Valverde. Ao intersectar com a EN 362 os transportes inflectem
à direita e atravessam a povoação de Valverde. Seguindo pela EN 362até à bifurcação
situada à esquerda para Pé da Pedreira, caminho municipal asfaltado até aceder à até à
pedreira situada em Pé da Pedreira, Figura 1
A área a licenciar da pedreira de calcário ornamental é de 178 133 m2 e tem os vértices
da poligonal, definidos no sistema Hayford-Gaus (datum 73), que se descriminam no Quadro 1.
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Quadro 1 - Coordenadas da poligonal da área de pedreira
Vértices da Poligonal

Vértices da Poligonal

ID

M (m)

P (m)

ID

M (m)

P (m)

1

-66327,6732

-22421,1292

23

-66000,2021

-22498,2627

2

-66256,0178

-22426,0542

24

-65975,3333

-22503,9326

3

-66230,8210

-22418,9572

25

-65930,0115

-22533,3565

4

-66213,5815

-22410,4640

26

-65931,5387

-22537,0492

5

-66201,2352

-22397,4543

27

-65928,3638

-22544,9867

6

-66190,7729

-22377,9070

28

-65928,3639

-22550,3842

7

-66178,9410

-22362,9450

29

-65933,1266

-22567,8465

8

-66149,7621

-22330,7599

30

-65938,2069

-22594,6751

9

-66147,0589

-22326,4980

31

-65940,4296

-22612,455

10

-66138,2092

-22322,9245

32

-65941,8585

-22630,5524

11

-66088,6043

-22275,2702

33

-65947,7326

-22657,0634

12

-66021,3617

-22275,7431

34

-65959,6193

-22709,2729

13

-66024,0682

-22287,7135

35

-65984,8789

-22768,3969

14

-66034,7852

-22355,5716

36

-65994,7662

-22778,0941

15

-66035,7046

-22355,5792

37

-66015,5306

-22785,4257

16

-66043,5217

-22376,6132

38

-66039,2593

-22791,4281

17

-66038,5693

-22379,5312

39

-66059,2832

-22795,3561

18

-66027,7339

-22456,2948

40

-66100,2313

-22806,8835

19

-66027,6480

-22456,9039

41

-66127,0094

-22825,0659

20

-66027,6806

-22458,3091

42

-66154,1996

-22840,824

21

-66023,7842

-22466,3815

43

-66218,1053

-22884,9629

22

-66017,1473

-22480,1313

44

-66446,7112

-22558,7316

45

-66345,9055

-22434,9043
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Figura 1 – Localização da pedreira em imagem Google Earth com indicação dos acessos.
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5. Cadastro
A pedreira situa-se na sua totalidade em terrenos baldios geridos pela Junta de
Freguesia de Alcobertas, no local da Portela das Salgueiras, freguesia de Alcobertas, concelho
de Rio Maior e distrito de Santarém.
Os documentos probatórios da posse dos terrenos serão oportunamente entregues, e a
configuração da área é a constante na planta cadastral, à escala 1: 2 000, que se encontram
em anexo.

6. Caracterização da área
Fisiograficamente, a área de intervenção do projecto é constituída por uma morfologia
de pendores pouco acentuados nas cotas mais altas passando a medianamente acentuados a
meio da encosta e a suaves junto ao vale, Figura 2 e Figura 3.
O vale identificado a nascente da pedreira, é uma depressão delimitada pelo Cabeço do
Pão de Milho a nascente, a Serra da Lua a norte e o troço da Serra dos Candeeiros a poente,
em cujo flanco nascente se situa a área de estudo. Esta depressão identificada na carta militar
como Vale de Barco ou Covão do Sapo é uma estrutura geomorfológica característica da
morfologia cársica. Trata-se do que vulgarmente se designa por “Vale Seco”, não existindo
nenhum curso de água neste vale e cujo fundo está preenchido por terra rossa e ocupado por
terrenos de cultivo, Figura 3.
A área do projecto encontra-se ocupada, predominantemente, por espécies arbustivas e
regeneração de mata de pinheiro de Alepo. Existem manchas bastante densas desta espécie
invasora e pequenas manchas arbóreas, constituídas por azinheiras com porte arbustivo e
eucaliptal.
São evidentes três frentes de pedreira antigas, com escombreiras e frentes já oxidadas,
duas das quais se referem à antiga pedreira explorada por familiares do fundador da Ruipedra,
Figura 4. A terceira frente corresponde a parte de uma área que foi objecto de extracção de
pedra de calçada e situa-se no extremo Norte da área de estudo, Figura 5.
A área de estudo é a continuidade natural do núcleo extractivo de rocha ornamental da
Portela das Salgueiras. Este núcleo desenvolve-se entre os concelhos de Porto de Mós e Rio
Maior e situa-se a NE-N da área de estudo, Figura 3.
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Figura 2 - Topo aplanado situado no extremo Noroeste do limite da pedreira.

Área de Pedreira

Núcleo de pedreiras da Portela das
Salgueiras

Figura 3 - Fotografia de zona agrícola a nascente da área a pedreira.
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a)

b)

Figura 4 – As duas frentes recuperadas naturalmente situadas na área de estudo.

Figura 5 – Aspecto da pedreira de calçada abandonada.

A área de pedreira confronta a oeste com uma exploração de rocha ornamental em
actividade.
A área de implantação da pedreira “Portela das Salgueiras” de facto, e conforme
demonstrado no Estudo de Impacte Ambiental que foi elaborado para o presente Plano de
Pedreira, não está em conflito com os instrumentos de gestão do território (IGT’s) eficazes
para a região em apreço.
Os IGT’s que, de facto, condicionam a utilização do território são o Plano Especial de
Ordenamento do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros e o Plano Director Municipal
do concelho de Rio Maior. Duas das classes de espaços (correspondem a espaços naturais), nas
quais se enquadra a área de estudo, que poderiam entrar em conflito com o Projecto não
inviabilizam a sua implementação. Condicionam a sua aprovação à demonstração da
compatibilização desta intenção.
Conforme se pode observar no Quadro 2, no qual se faz um resumo do enquadramento
da área da pedreira, verifica-se que:

PLANO DE PEDREIRA | Julho de 2013

13

PLANO

DE

PEDREIRA

E n q u a d r a m e n t o
Pedreira da "Portela das Salgueiras" | Alcobertas | rio Maior
Maria Mira Consultores

Quadro 2 – Enquadramento do Projecto.

LOCALIZAÇÃO

Portela das Salgueiras, freguesia de Alcobertas, concelho de Rio
Maior e distrito de Santarém.

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

Área de 17,8 ha, é na totalidade terreno baldio arrendado à
empresa.

JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

Ocorrência de importantes reservas de calcário ornamental.

USO ATUAL DO SOLO

Área com coberto arbóreo arbustivo na qual predomina a
regeneração natural de pinheiro de Alepo. Existem áreas que estão
ou já foram afectadas por exploração de calcário.

PLANOS E FIGURAS DE
ORDENAMENTO

De acordo com o novo Plano de Ordenamento do PNSAC a área de
pedreira localiza-se em três regimes “Área de Protecção Parcial Tipo
I, Área de Protecção Parcial Tipo II e Área de Protecção
Complementar Tipo II”. Há a referir que a área destinada à
exploração a céu aberto se localiza na sua totalidade, 3,1 ha, na área
de Intervenção Especifica C.04 – “Portela das Salgueiras”.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 57/2010,
de 12 de agosto, que aprova o novo Plano de
Ordenamento do Parque Natural das Serras de
Aire e Candeeiros

Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/95,
de 17 de maio, alterado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 84/2002, de 19 de
Abril, com suspensão parcial ditada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2003,
de 24 de Março. Até ao momento do presente
estudo este instrumento sofreu mais três
alterações: segunda alteração por adaptação
(Declaração n.º 212/2008, de 12 de Junho);
terceira alteração (Aviso n.º 5174/2010, de 11 de
Março); Quarta alteração por adaptação (Aviso
n.º 5175/2010, de 11 de Março);

De acordo com o PDM de Rio Maior, na sua carta de Ordenamento,
a área de implantação está inserida em espaços classificados como
“Áreas de matos de protecção, áreas de floresta de protecção
incluídas em REN , áreas existentes de indústria extractiva e áreas
de expansão de indústria extractiva”.

Em termos de Carta de Condicionantes a área insere-se em Reserva
Ecológica Nacional (REN), Áreas submetidas a regime florestal
(Perímetro Florestal da Serra dos Candeeiros) e Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros.

O Projecto localiza-se num local considerado como Área Sensível, de acordo com o
preceituado na alínea b) do artigo 2º, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e
republicado pelo Decreto – Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, por estar situado no Parque
Natural das Serras de Aire e Candeeiros que, por sua vez, está inserido no Sitio PTCON0015
“Serras de Aire e Candeeiros”.
Há a referir que na vizinhança imediata da pedreira “Portela das Salgueiras” não existem
Monumentos Nacionais ou Imóveis de Interesse Público.
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Figura 6 – Extracto da Carta Militar n.º 327 com localização da pedreira “Portela das Salgueiras”
(A vermelho Limite da área da pedreira).
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Figura 7 – Enquadramento do Projecto.

Figura 8 – Extracto da carta de ordenamento do PDM de Rio Maior
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Figura 9 – Extracto da carta de condicionantes REN do PDM de Rio Maior

Figura 10 – Extracto da carta de condicionantes outras condicionantes do PDM de Rio Maior
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Figura 11 – Extracto da Planta de Síntese do PO do PNSAC
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II – Plano de Lavra
1. Introdução
O Plano de Lavra da pedreira "Portela das Salgueiras" tem como objectivo dar a
conhecer a metodologia e estratégia de exploração a adoptar. São apresentadas as reservas
existentes, o método de desmonte a aplicar, os meios necessários, materiais e humanos e o
faseamento da lavra a adoptar.
A metodologia de exploração proposta para a pedreira pretende racionalizar o
aproveitamento do recurso mineral em termos técnicos e económicos e, simultaneamente,
minimizar os impactes ambientais, libertando de imediato áreas para a recuperação
paisagística.
Tendo em atenção as condicionantes de ordenamento do território identificadas o
presente plano propõe que a pedreira seja explorada de forma mista, isto é, uma área a céu
aberto outra em subterrâneo. Desta forma compatibiliza-se, de facto, a actividade extractiva
com as condicionantes de conservação da natureza emanadas no Plano de Ordenamento do
PNSAC.
Neste plano estão vertidas todas as recomendações e medidas de minimização a
implementar resultantes dos trabalhos e estudos que constituem o Estudo de Impacte
Ambiental da Pedreira “Portela das Salgueiras”.
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2. Caracterização da massa mineral
2.1. Geologia Regional
De acordo com a Carta Geológica de Portugal à escala 1:50000, folha n.º 26-D, (Caldas
da Rainha) e tendo em atenção que as folhas 27-A (Vila Nova de Ourém) e 27- C (Torres Novas)
foram revistas e actualizadas no final da década de 90 do Século passado, e apresentam uma
base litoestratigráfica que se reflecte claramente na cartografia das diferentes unidades
presentes no MCE e das suas variações, compatibilizou-se este conhecimento com cartografia
da folha 26-D.
Pelo que se pode afirmar que os terrenos aflorantes na área a intervencionar são
constituídos por formações do Jurássico médio ((
) – Calcários micriticos da serra de
Aire),pertencentes ao Batoniano médio ou conforme está designada esta formação na carta
26D, Formações Calcárias indiferenciadas do Caloviano, Batoniano e Bajociano(Dogger) (
))
(Desenho 3).
Esta formação representa a maior parte da área de afloramento do Dogger do MCE é
constituída por calcários micríticos compactos, ricos em foraminíferos bentónicos, com
presença variável de oncóides, de nódulos de algas/cianobactérias e de fenestrae e interdigitase com outras formações constituídas por calcários oolíticos, bioclásticos e calciclásticos. Na
área de estudo, e a partir das características dos lapiaz em presença e das observações de
campo, é possível afirmar que a formação é constituída por calcários oolíticos e intraclásticos,
de textura pakstone-grainstone dolomitizados, bem como por dolomitos sacaróides que dão
origem, a campos de lapiás ruiniformes a megalapiás. Manupella (1991) in Crispim (1995)
considera que existe variação lateral da fácies desta formação desde Cerro Ventoso até à Serra
de Aire, o que se explicaria facilmente considerando que os dolomitos são diagenéticos
Do ponto de vista estrutural e tectónico, a área da Portela das Salgueiras situa-se no
flanco nascente do anticlinal definido pela Serra dos Candeeiros, levemente mergulhante para
SSW, e encontra-se limitada Este pelo acidente tectónico Rio Maior – Porto de Mós.
Este acidente apresenta direcção NNE-SSW e está preenchida pelo Complexo pelítico,
carbonatado e evaporítico da Dagorda (Margas da Dagorda) ( J ) do Hetangiano – Jurássico
Inferior. Esta formação aflora exclusivamente ao longo desta falha e apresenta-se na forma de
extrusão salina (Salt wall) entre Rio Maior e Batalha.
O conjunto de falhas que definem o acidente tectónico Rio Maior – Porto de Mós
separam o diapiro das unidades do Malm (Camadas de Montejunto e Alcobaça) para E, e para
W contacta sempre por falha com a unidade de Serra de Aire ( J ).
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Figura 12 – Cartografia geológica simplificada do MCE adaptado de Carvalho, J. M. F. &
Henriques, P. 2007.
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2.2. Geologia local
Dos trabalhos de campo efectuados, tendo em atenção que na área de estudo existem
frentes com boa visibilidade bem como é a continuidade natural do núcleo de pedreiras da
Portela das Salgueiras, a análise da geologia local baseou-se nestas frentes.
Assim, e tal como já foi afirmado a área de estudo intersecta a formação Calcários
micríticos de Serra de Aire (
) do Batoniano, que na área de estudo apresenta uma
espessura superior a 60 metros, em que predominam:
•
•

•

Vidraços de Topo, datados do Batoniano Superior;
Calcário oolítico Ornamental, contendo lamelibrânquios e gastrópodes com
pendores entre os 10 e os 15º para N, do Batoniano médio. Contactam, de
modo gradual com os Vidraços de topo através de calcários em que abundam
fósseis de grandes dimensões, designado localmente por “Sardão” ;
Nível Sardão ou Perlina, é a designação que se dá a níveis litológicos ricos em
fósseis de grandes dimensões, com realce para a macrofauna. Na frente de
pedreira mais recente é possível identificar um nível de “sardão” com uma
possança aproximada de 2,60. Na pedreira da Solismar, situada a norte, são
identificáveis, pelo menos dois destes níveis. Em média estes níveis não têm
mais de 0,70 cm de possança e apresentam estrutura lenticular.

Esta formação, na área de estudo, apresenta direcção N60W e inclinação média de 10
NE. Do ponto de vista tectónico a área apresenta-se algo fracturada mas não foram
identificadas falhas. A família de fracturas preferencial (F1), que é bem visível na frente antiga,
apresenta uma direcção preponderante de N27W e são subverticais. O espaçamento é
superior a 2m. Existe uma família secundária (F2) com direcção N32W, a pender entre 70 a 55º
para NE. O seu espaçamento é superior a 5 metros e esta família foi identificada na frente da
pedreira antiga e só se conseguiram dois registos. Poderá significar que terá uma expressão
muito localizada.
Estas características do maciço indicam que apresenta qualidade para a actividade
extractiva e permite aferir que será estável geotecnicamente. É evidente que se terá que fazer
uma avaliação contínua da qualidade do maciço tendo em atenção a evolução das frentes a
céu aberto e em particular quando se proceder ao avanço em subterrâneo.
Não foram efectuadas sondagens mecânicas, mas da observação de campo é possível
aferir que os vidraços de topo serão intersectados a partir da cota 465 e apresentam a mesma
atitude das restantes formações do maciço.
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Figura 13 - Extracto da carta geológica 26-D, Caldas da Rainha
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2.3.
2.3. Cálculo de Reservas
O plano de lavra e, consequentemente, o cálculo de reservas, teve em consideração
alguns aspectos que condicionam a exploração, dos quais se destacam os geológicos, os
ambientais, os logísticos e os técnico-económicos (Quadro 3).
Quadro 3 - Principais aspectos considerados no planeamento da lavra.
PRESSUPOSTOS

DESCRIÇÃO

GEOLÓGICOS

A unidade Calcários Ornamentais (com
aptidão) contacta com a unidade Vidraços
de Topo (sem aptidão) à cota aproximada
de 460 m junto ao vértice da poligonal nº
14. A atitude geral dos níveis litológicos
identificados na área a licenciar, em
particular os calcários com potencial
ornamental é N60°W, 10°NE.

AMBIENTAIS

Criação de ruído e poeiras no interior da
área de exploração. Compatibilidade com
as figuras de ordenamento do território.

TÉCNICO
ECONÓMICOS

Aumento da espessura para NW da
unidade Vidraços de topo. Probabilidade
de variação lateral de fácies nos calcários
da unidade Calcários Ornamentais.
Aparecimento de novos sistemas de
fracturação ou densificação da fracturação
existente em particular na área de
exploração em subterrâneo.
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ASPECTOS A TER EM CONTA NA
LAVRA
A evolução da exploração no topo
da área de exploração a céu aberto
estará dependente da verdadeira
possança da camada de vidraço de
topo (fase 2 e 3).
Para
garantir
condições
de
segurança a exploração deverá
avançar,
evitando
os
pisos
inclinados.
A fracturação existente poderá
limitar a evolução da exploração
em subterrâneo.
Os potenciais impactes gerados
pelo ruído e poeiras devem ser
minimizados.
Minimizar as áreas afectadas pela
lavra a céu aberto em cada instante
através de uma exploração e
recuperação faseada.
A existência de zonamentos
restritivos de ordenamento do
território levaram à definição da
área de lavra em subterrâneo.
A bancada de Vidraços de topo é
bem visível na exploração de
calçada
existente
na
área
identificada como fase 2. Podendo
aumentar a espessura de camada
de
carga
inviabilizando
as
operações a céu aberto.
A fracturação e a variação lateral
das
camadas
de
calcário
ornamental poderão condicionar a
extracção tanto em subterrâneo
como a céu aberto, implicando a
alteração
da
geometria
da
exploração.
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Nos Desenhos 5 e 6 apresenta-se o zonamento da pedreira definido de acordo com as
suas finalidades: corta actual, área a explorar, zona de defesa, instalações sociais e de apoio.
As dimensões das áreas referidas, que fazem parte da área total a licenciar, estão descritas no
Quadro 4. As zonas de defesa consideradas para a zona de escavação a céu aberto foram
estabelecidas de acordo com o art.º 4° do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro. Foram
consideradas as mesmas distâncias a área de exploração em subterrâneo
Quadro 4 - Áreas das diversas zonas que constituem a área total a licenciar.
ZONAS
Área de Exploração
A Céu Aberto
Subterrâneo
Caminhos na zona de defesa
Zona de Defesa
ÁREA TOTAL A LICENCIAR

2

ÁREA [m ]
161 074
31 076
129 998
1 696
15 363
178 133

% DO TOTAL
90,42%
17,45%
72,98%
0,95%
8,62%
100%

Para além das zonas referidas existem outras áreas integradas nestas (Desenhos 5 e 6),
designadamente as áreas intervencionadas no passado recente (com 11 600 m2); área da
escombreira temporária que variará com a evolução da pedreira, situando-se no interior da
cava; área para pargas (com 810 m2), área de parque de blocos (aproximadamente 1000 m2) e
a área de instalações de apoio (com 36 m2).
As reservas exploráveis na área a licenciar foram estimadas considerando as duas áreas
de exploração definidas de acordo com a metodologia proposta, céu aberto ou subterrâneo.
Assim a área de exploração a céu aberto é composta pela área a explorar, a perda de
reservas nos taludes, a cota base de exploração. Para o cálculo dos volumes estimados
efectuou-se a modelação das superfícies resultantes da topografia actual e da lavra proposta.
Para o subterrâneo considerou-se que a exploração será efectuada em 3 pisos, em que a
soleira entre pisos no mínimo terá 5 metros de espessura, que o desmonte se desenvolverá
por câmaras e pilares e que serão deixados pilares barreira para dar maior estabilidade à área
a explorar.
Nos Quadro 5 e Quadro 6 apresentam-se os valores dos parâmetros que entraram no
cálculo de reservas, as áreas envolvidas e os volumes a movimentar.

Quadro 5 - Parâmetros do cálculo de reservas para a área a céu aberto.
DESIGNAÇÃO
2
Área total de escavação [m ]
Cotas da superfície na envolvente da pedreira na
área de céu aberto [m]
Cota da base de exploração [m]
Rendimento médio da exploração [%]
3
Peso específico médio da massa mineral [t/m ]
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QUANTIDADE
31.076
476 – 412,50
415
70
2,5
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Quadro 6 - Parâmetros do cálculo de reservas para a área em subterrâneo.
DESIGNAÇÃO
2
Área total de escavação [m ]
Cotas da superfície na envolvente da pedreira na
área de exploração em subterrâneo [m]
Cota da base de exploração [m]
Rendimento médio da exploração [%]
3
Peso específico médio da massa mineral [t/m ]

QUANTIDADE
129.998
479 – 402,50
410
70
2,5

O total de reservas exploráveis existentes na pedreira "Portela das Salgueiras", Quadro
7, ronda os 1 756 152 m3 o que irá originar cerca de 3 073 266 toneladas de material vendável
e 526 845,6 m3 de estéreis. Com base no total de reservas úteis existentes e atendendo à
produção anual prevista, que é 25 000 m3 dos quais se estimam 17 500 m3 de recurso
comercializável, é possível estimar o tempo de vida útil da pedreira em cerca de 70 anos, em
que os primeiros 17 anos serão dedicados à extracção a céu aberto. Salienta-se, no entanto,
que este valor poderá sofrer algumas flutuações ao longo da vida da pedreira, principalmente
dependentes do mercado, mas considera-se que a ordem de grandeza se irá manter.
Quadro 7 – Avaliação das reservas existentes e tempo de vida útil da pedreira de acordo com a
metodologia de extracção.
RESERVAS ÚTEIS

ÁREA DE
EXPLORAÇÃO
(m2)

VOLUME A
EXTRAIR*
(m3)

TERRA
VEGETAL
(m3)

(m3)

(t)

CÉU ABERTO

31076

435231

4.661

304661,7

761654,25

130569,3

17,41

SUBTERRÂNEO

129998

1320921

0

924644,7

2311611,8

396276,3

52,84

TOTAL DA
PEDREIRA

161074

1756152

4661

1229306,4

3073266

526845,6

70,25
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3. Método de Exploração
3.1
3.1. Planeamento da Extracção
A metodologia de extracção adoptada no presente plano de pedreira é aquela que tem
vindo a ser prática, com as necessárias correcções e ajustamentos resultantes das evoluções
técnicas, da aplicação das melhores tecnologias disponíveis e das boas práticas ambientais.
Refira-se que para a exploração em subterrâneo a maquinaria e o encadeamento das
operações é o mesmo que para céu aberto, com as devidas adaptações que serão
especificadas mais à frente.
O ciclo geral da actividade extractiva a existente nesta pedreira encontra-se
esquematizado na Figura 14.
A exploração a céu aberto irá desenvolver-se de forma mista, em flanco de encosta e em
profundidade, por degraus direitos. A lavra será realizada com recurso a bancadas de
desmonte com altura média de 5m, excepto a superficial que irá acompanhar a topografia do
terreno, podendo por isso possuir uma altura inferior. A inclinação das frentes de desmonte
será na ordem dos 90° compatível com as características geotécnicas do maciço.
Entre bancadas sucessivas serão deixados patamares na ordem dos 20 m, na situação
intermédia de lavra, e de 5 m, na situação final (desenho 7.01).
A exploração em subterrâneo, e mediante as características geotécnicas e ornamentais
do maciço, será executada por câmaras e pilares e iniciada nas frentes limite da exploração a
céu aberto mantendo as condições de segurança e de estabilidade do maciço de forma a
permitir o melhor aproveitamento do recurso natural.
O projectado nos desenhos 7.02 e 12 é o que é possível definir, com o conhecimento
actual do maciço. Aplicando o método da Área Tributária com um factor de segurança 5
permite garantir a estabilidade do tecto da exploração bem como das lajes adjacentes.
As câmaras apresentarão uma secção quadrada com 10 m de lado, orientadas NE-SW e
NW-SE. Os pilares de suporte terão, em planta, secção quadrada com 9 m de lado. Foram
definidos pilares barreira para garantir a estabilidade do maciço de acordo com as suas
características de deformabilidade, evitando que a evolução do desmonte atinja o vão crítico.
A definição da cota base de exploração em subterrâneo bem como a configuração
proposta pode ser alterada dependendo das condições do maciço.
Em resumo e apesar de se considerar que as geometrias definidas para as escavações
garantem uma boa estabilidade, atendendo às características geotécnicas do maciço, será
necessário efectuar recolhas de dados geotécnicos durante os avanços da lavra, tanto a céu
aberto como em subterrâneo, de modo a permitir uma intervenção no caso de ser detectada
alguma anomalia geológica que possa pôr em causa a estabilidade dos desmontes. A
identificação de fenómenos de instabilidade pode originar a mudança da geometria da
escavação sendo, nesse caso, comunicada de imediato à entidade licenciadora.
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Figura 14 – Esquema geral da actividade extractiva.
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3.2 Faseamento da Lavra
O desenvolvimento da lavra irá decorrer de forma faseada, alcançando-se um
compromisso exequível entre a exploração e a recuperação das áreas afectadas. A
metodologia de exploração proposta para esta pedreira procura racionalizar o aproveitamento
do recurso mineral em termos técnicos e económicos e, simultaneamente, minimizar os
impactes ambientais, afectando aos trabalhos a área estritamente necessária e, sempre que
possível, libertar de imediato áreas para a recuperação paisagística.
A exploração foi dividida em duas áreas de acordo com a metodologia proposta para
exploração Zona A - exploração a Céu Aberto, Zona B – exploração em subterrâneo, desenho 6.
Nesta pedreira, procedeu-se à definição do faseamento para estas Zonas, de acordo
com o exposto nos desenhos 8.01 e 8.02. Não é possível estabelecer um faseamento
cronológico preciso para a definição da configuração final em cada zona e à correspondente
libertação para recuperação paisagística, mas é possível estabelecer a sequenciação das áreas
trabalhadas.
Esta sequenciação das áreas a serem trabalhadas é definida por fases, pelo que a Zona A
será explorada antes da Zona B por forma a permitir definir as frentes nas quais se irão abrir as
galerias piloto.
Assim, e sem poder atribuir total certeza sobre os avanços a realizar, é possível delinear
um faseamento orientativo assente em 5 fases (Desenhos 8.01 e 8.02):
•
•

•

A Fase 0 refere-se á instalação e início dos trabalhos, não tem uma definição
espacial propriamente dita, devendo estar concluída num prazo de 6 meses.
As Fases 1, 2, 3 e 4 são a definição espacial dos trabalhos de lavra a céu aberto e
estão encadeados entre si. Esta articulação prende-se com o objectivo de
afectar a mínima área possível aos trabalhos de pedreira.
A Fase 5 corresponde à exploração em subterrâneo, será desenvolvida por
andares e será efectuada de cima para baixo.

A articulação da extracção de acordo com as fases atrás descritas realizar-se-á de forma
a dar cumprimento às condicionantes de ordenamento, de acordo com o imposto pelo PO do
PNSAC. Assim, a evolução dos trabalhos pode resumir-se da seguinte forma:
•

•

•

Os trabalhos de extracção iniciam-se junto ao limite comum com a pedreira da
Solismar na área corresponde à Fase 1 e serão desenvolvidos em flanco de
encosta até à cota 425. A extracção será de cima para baixo e de SE para NO
como sentido principal da lavra. Desta forma libertam-se patamares para
proceder à recuperação logo que deixem de ser funcionais.
Tendo em atenção as reservas estimadas para esta fase, e considerando que
durante esse período de tempo o Plano de Pormenor da Portela das Salgueiras
já estará aprovado e será uma ferramenta eficaz de ordenamento, a extracção
evoluirá para a Fase 3 e 2, por forma a permitir o melhor aproveitamento do
maciço.
A exploração na Fase 4 avançará no final da Fase 1 quando os trabalhos de
exploração tenham atingido o limite de transição entre a 1 e a 4.
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•

•

•

O avanço para os trabalhos a desenvolver na Fase 5 só se fará quando se atingir
o limite da área de exploração a céu aberto e de acordo com a avaliação
geológica/geotécnica das frentes expostas. Tendo em atenção que a abertura
das galerias piloto está dependente da evolução dos trabalhos da Fase 3 e 4.
Com a articulação proposta consegue-se atingir dois objectivos deste PP: 1º
afectar a mínima área aos trabalhos de pedreira; 2º definir, no mais curto
espaço de tempo possível, frentes passiveis de acções de recuperação
paisagística.
Quando a Fase 5 estiver a trabalhar em pleno já se poderá considerar que cerca
de 80% da área a céu aberto estará recuperada ficando só por recuperar as
áreas de circulação de acesso às entradas das galerias e a área de parque de
blocos, que à época se situará no fundo de pedreira, em particular na área
identificada por Fase 4.

Pelo atrás exposto verifica-se a compatibilidade da actividade extractiva com os
objectivos de ordenamento do território e conservação da natureza por, proporcionalmente,
se ter uma grande área extractiva com a mínima afectação ambiental.
Os trabalhos de pedreira serão concluídos com desactivação da pedreira quando se der
por encerrada a fase 5.
Pelo que está descrito, e tendo em atenção a formação geológica, poderá existir a
necessidade de explorar várias frentes em simultâneo, com a finalidade de expor vários tipos
de materiais ornamentais, de modo a poder satisfazer o mercado. A abertura dessas frentes
será efectuada de acordo com as necessidades e no cumprimento da estratégia de lavra
apresentada.
•

•
•

•
•

•

Conclui-se que a estratégia de avanço da lavra em cada uma das fases terá em
vista melhorar o desempenho operacional e ambiental da exploração,
nomeadamente:
Minimização da área instantânea afecta à exploração a céu aberto (sempre que
a qualidade ornamental do calcário o permita);
Minimização dos impactes gerados pela escavação, tendo em atenção a opção
de exploração mista (Céu Aberto e em Subterrâneo) com a consequente
recuperação e, por isso, melhores desempenhos ambientais;
Início imediato da recuperação nas áreas onde a lavra tenha cessado
definitivamente;
Com a extracção em subterrâneo a desenvolver-se em pleno e com a área de
céu aberto recuperada quase na sua totalidade verifica-se a compatibilidade da
actividade extractiva com os objectivos de ordenamento do território e
conservação da natureza por, proporcionalmente, se ter uma grande área
extractiva com a mínima afectação ambiental.
Garantia de que, na fase de encerramento da pedreira, a área se encontrará
totalmente reabilitada.
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Na Figura 15 é possível ilustrar a estratégia de lavra/recuperação definida para a área de
exploração a céu aberto, com o encadeamento do avanço da lavra com a recuperação. No
desenho 12, em anexo, é possível observar os perfis de exploração e recuperação tanto para a
área a céu aberto como para á área em subterrâneo.

Figura 15 - Esquema exemplificativo, em perfil, da sequência da lavra e da recuperação.

No Quadro 8 apresentam-se as áreas a afectar em cada fase, o volume a escavar, o
volume e peso previstos de material útil e os volumes previstos de estéreis e de terras vegetais
a gerar. O volume de terras vegetais a armazenar em cada fase foi determinado com base na
espessura média de terra vegetal na área em estudo, que é de cerca de 15 cm em média.
Quadro 8 - Volumes movimentados na pedreira de acordo com o faseamento da lavra.
RESERVAS ÚTEIS

ÁREA DE
EXPLORAÇÃO
(m2)

VOLUME A
EXTRAIR* (m3)

TERRA
VEGETAL
(m3)

(m3)

(t)

Céu Aberto

31076

435231

4.661

304661,7

1

8.969,00

124.395

1345

2

5.291,00

71.684

3

9.333,00

4

ESTÉREIS
(m3)

DURAÇÃO DA
EXPLORAÇÃO (anos)

761654,25

130569,3

17,41

87076,5

217691,25

37318,5

4,98

794

50178,8

125447

21505,2

2,87

179.054

1400

125337,8

313344,5

53716,2

7,16

7.483,00

60.098

1122

42068,6

105171,5

18029,4

2,40

Subterrâneo

129998

1320921

0

924644,7

2311611,8

396276,3

52,84

Piso 1

40704

296290

0

207403

518507,5

88887

11,85

Piso 2

59038

437690

0

306383

765957,5

131307

17,51

Piso 3

81306

586941

0

410858,7

1027146,8

176082,3

23,48

TOTAL da
pedreira

161074

1756152

4661

1229306,4

3073266

526845,6

70,25

FASES

* Excluindo a camada de Terra Vegetal.
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3.3.
.3. Operações Preparatórias
As acções de desmonte do maciço rochoso serão precedidas por um conjunto de
operações preparatórias que procuram garantir os parâmetros de segurança, de economia, de
bom aproveitamento do recurso mineral e de protecção ambiental. Essas actividades
englobam a traçagem gradual dos acessos e das rampas, bem como a remoção do coberto
vegetal (desmatação) e das terras de cobertura (decapagem).
As actividades de desmatação e decapagem ocorrem antes do desmonte, mas deverão
ser suficientemente próximas da extracção, em termos temporais, para que não se afecte a
área de intervenção mais do que o necessário em cada período. Contudo, a desmatação e
decapagem deverão decorrer a uma distância suficiente da frente de desmonte, que não
motive a interrupção da actividade extractiva ou o conflito entre as operações. Trata-se, assim,
de um compromisso que deverá ser estabelecido, de forma a minorar os impactes ambientais
sem consequências nefastas para a actividade produtiva.
A terra viva decapada será devidamente acondicionada em pargas, para posterior
reutilização na recuperação paisagística, nos espaços definidos para o efeito e identificados no
Desenho 6, durante a laboração da área a céu aberto.
A actividade de preparação das frentes englobará ainda o saneamento das bancadas e a
manutenção dos acessos às bancadas inferiores, os quais evoluem com a progressão da lavra.
Todas as operações preparatórias serão realizadas de acordo com o faseamento da
lavra, com recurso a escavadoras giratórias e/ou a pás carregadoras frontais, que operam em
conjunto com camiões.
De referir que a sequência temporal de abate da vegetação arbórea e a remoção de
algumas espécies herbáceas e arbustivas será efectuada da forma descrita no PARP e
articulada com o avanço da lavra e com a subsequente recuperação paisagística.
No caso da preparação e traçagem dos trabalhos em subterrâneo estes iniciam-se com a
preparação e abertura da galeria piloto que será a acessibilidade à frente subterrânea. Esta
galeria terá entre 20 a 30 metros de extensão, permitindo avaliar as condições geológicas e
geotécnicas do maciço por forma a definir o avanço da extracção bem como a localização dos
pilares.
Na série de imagens retiradas do catálogo da empresa Fantini, produtora de
equipamentos para a indústria extractiva e transformadora de rocha ornamental, é possível
observar a sequência de abertura de uma galeria.
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Figura 16- Imagens com a sequência de traçagem e início abertura de galeria piloto (Adaptado do
catálogo geral da marca Fantini).
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3.4
3.4. Método de Desmonte
As operações principais que compõem o método de desmonte utilizado para a
exploração, e que possibilitam o arranque da rocha e a sua preparação para posterior
beneficiação, encontram-se descritas no Quadro 9.

Quadro 9 - Operações principais do método de desmonte.
OPERAÇÕES PRINCIPAIS
1. PERFURAÇÃO

2. CORTE

3. DERRUBE

4. ESQUARTEJAMENTO

5. ESQUADRIAMENTO

O desmonte inicia-se com
a operação de perfuração,
sendo os furos realizados
com o objectivo de definir
a dimensão do bloco a
desmontar (talhada) e
também para a colocação
do fio diamantado. Estes
furos
são
realizados
através do uso de uma
perfuradora.

Os cortes laterais
executam-se através
do recurso ao fio
diamantado.
Relativamente
ao
corte horizontal (base
do bloco ou talhada) e
vertical,
da
face
posterior,
será
utilizada uma roçadora
de cadeia.

O derrube da talhada de
calcário individualizada
será realizada com o
auxilio de almofadas
hidráulicas
e
de
escavadora giratória ou
de uma pá carregadora
que origina desequilíbrio
da talhada que acaba por
cair numa "cama" feita
de terras, escombros
e/ou pneus.

A
talhada,
depois
de
derrubada, será dividida em
blocos
de
dimensões
transportáveis,
utilizando
guilhação ou corte com fio
diamantado. Esta operação é
bastante influenciada pelas
características de fracturação
do bloco.

O bloco de dimensão
transportável
deve
ser
regularizado
(forma
paralelepipédica) através da
utilização
de
martelos
pneumáticos e/ou máquinas
de fio diamantado.

A sequência do método de desmonte consiste, de uma forma geral, na perfuração
vertical e horizontal, in situ, nos limites do bloco a extrair, de forma a passar o fio diamantado
que procederá ao corte das faces laterais (verticais). Relativamente ao corte horizontal da base
do bloco (corte de levante) e da face de tardoz (vertical), será utilizada uma roçadora de cadeia
diamantada. O corte das faces laterais, como foi indicado, realiza-se através de uma máquina
de fio diamantado.
Na Figura 17 apresenta-se uma ilustração das várias operações que compõem o método
de desmonte a utilizar na pedreira.
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Figura 17- Ilustração das operações que compõem o método de desmonte da rocha a céu aberto
(Adaptado do catálogo geral da marca Pellegrini).

A sequência de desmonte em subterrâneo é em todo similar à sequência de desmonte a
céu aberto no essencial. Estas operações dividem-se em duas fases, conforme se pode
observar na Figura 18 .

Figura 18- Ilustração das duas fases de desmonte em subterrâneo: a entrada em galeria e o
rebaixo da galeria (fonte: Guerreiro, H; 2000).

A Fase 1 é mais específica recorrendo a roçadouras de execução de subterrâneo, nas
imagens que constituem a Figura 20, e desenvolve-se de acordo com a sequência de operações
apresentada no Quadro 10.
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Quadro 10 - Operações principais na abertura e desenvolvimento da galeria.
OPERAÇÕES PRINCIPAIS DA ABERTURA DA GALERIA
1. CORTE

A sequência de desmonte
de uma talhada numa galeria
inicia-se pela execução do corte
de base, seguido do corte de
topo. Depois de definidos estes
dois cortes executam-se os
cortes horizontais intermédios
de forma equidistante do topo e
da base, por forma a definir o
bloco. De seguida executam-se
os cortes verticais laterais,
esquerdo e direito. Por último
executa-se o corte intermédio
vertical.
Desta
forma
individualizaram-se blocos, os
quais estão ligados ao maciço
através da sua face posterior.
Todas estas operações
são executadas por roçadoura
específica para trabalhos em
subterrâneo.

2. DERRUBE

3. REMOÇÃO DA FRENTE

O derrube dos blocos de calcário
Tendo
em
individualizados será realizado com o atenção, que com
auxílio de almofadas hidráulicas este
método
colocadas nos cortes horizontais.
extractivo, os blocos
já estão definidos,
estes são removidos
para o exterior com
recurso
a
pá
carregadora.

(Adaptado de Fornaro, Bosticco e
Biolatti, 1995 in Guerreiro,2000)
Eventualmente,
poder-se-á
recorrer a fio diamantado ou a
roçadoura de tardoz para o destaque
dos blocos.

As dimensões da galeria, podem variar em função do tipo de equipamento utilizado e
das características do maciço, considera-se que para esta fase e atendendo aos equipamentos
para lavra subterrânea actualmente disponíveis no mercado a galeria terá uma dimensão de 5
x 5 metros de secção.
Esta será alargada para a dimensão máxima projectada, 10 metros de largura, de acordo
com as soluções apresentadas na Figura 19, utilizando-se uma ou outra técnica dependendo
das características do maciço, em particular a orientação das fracturas e da estratificação. Com
estas dimensões existe espaço de manobra para utilizar os meios mecânicos da lavra a céu
aberto.
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Figura 19- Técnicas de alargamento da galeria piloto (fonte: Guerreiro, H, 2000).

A Fase 2 do desmonte em subterrâneo corresponde ao rebaixamento da galeria,
fazendo com que esta as tenha dimensões finais 10 metros de profundidade e 10 de largura,
conforme o projectado. Nesta fase, os trabalhos são desenvolvidos exactamente como os
trabalhos a céu aberto, aplicando-se a sequência de operações de desmonte identificadas no
Quadro 9.
Na Figura 20 é possível observar várias imagens de diversas situações das acções de
desmonte em subterrâneo.

Figura 20- Sequência de imagens de algumas operações que compõem o método de desmonte
da rocha em subterrâneo (Adaptado do catálogo da marca Fantini).
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3.5
3.5. Remoção e Transporte
A remoção dos blocos desmontados é executada desde a frente de desmonte até à
futura área para depósito de blocos através de uma pá carregadora. Esta área situar-se-á,
numa fase inicial, junto à entrada principal e no limite nordeste da pedreira, Desenho 6.
Com a evolução dos trabalhos da pedreira, de flanco de encosta para fosso, o parque de
blocos manter-se-á o mais próximo da entrada principal mas localizado no fundo da pedreira
de forma a não estorvar os trabalhos de pedreira.
O material sem aptidão ornamental (escombros) será removido com recurso a um
dumper que é carregado com auxílio de uma pá carregadora. Será depositado na escombreira
temporária a localizar junto à frente da pedreira, Desenho 6.
Aqui, os escombros serão taqueados com o recurso a martelo demolidor, com o
objectivo de redução da dimensão da partícula. O material resultante será carregado em
camião e transportado para fora da pedreira para produção de agregado calcário, cerca de 96
%, e, no mínimo 4% do material rejeitado, será encaminhado para as frentes que já atingiram a
sua configuração final para execução de aterro definitivo e que permitirá desenvolver as
acções de recuperação paisagística.
Os blocos vendáveis são carregados com auxílio de uma pá carregadora em camiões de
expedição e transportados para os clientes ou para a Fábrica do Grupo Ruipedra situada em
Casais Monizes.

3.6.
3.6. Gestão de Acessos
O sistema de acessos previsto para servir a pedreira "Portela das Salgueiras" inclui os
caminhos de expedição para fora da exploração e os caminhos internos de acesso às frentes de
desmonte.
Os acessos para expedição de produtos foram projectados com base na rede de
caminhos já existente na envolvente à área da pedreira. O acesso principal à pedreira será
efectuado pela serventia situada a Nascente da área pedreira. O acesso secundário localiza-se
no limite Poente na serventia que liga à estrada asfaltada que liga a Casais de Vale de Ventos
Foi projectada a manutenção do caminho que faz limite entre a pedreira da Solismar e a
“Portela das Salgueiras”. Este caminho servirá como caminho interno das duas pedreiras, pelo
qual não se definiram zonas de defesa por se tratar de uma área de trabalho conjunta. Como
este caminho só serve a duas pedreiras foram definidos portões por razões de segurança, não
sendo transitável por estranhos aos trabalhos de exploração.
Os acessos internos da pedreira serão projectados em função da evolução da lavra e do
avanço das frentes de desmonte. Estes terão largura adequada ao tipo de circulação, no
mínimo 4 m, sendo que as rampas a criar de acesso ao interior da corta terão no máximo 10°
de inclinação.
Os acessos às frentes de desmonte serão determinados em função do avanço, e das
condições locais existentes, sendo construídos nos patamares entre bancadas, mas sempre
com ligação à rampa principal.
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Os acessos a criar na pedreira serão alvo de uma manutenção sistemática, de forma a
reduzir os custos de transporte e de manutenção dos equipamentos, bem como a minimizar os
impactes associados à circulação de veículos e máquinas.

3.7.
3.7. Tratamento e Beneficiação
Os blocos de rocha ornamental explorados, antes de serem expedidos da pedreira
sofrem, regra geral, uma transformação primária de esquadriamento que proporciona aos
blocos uma forma paralelepipédica de faces mais ou menos regulares. O tratamento e
beneficiação do material produzido serão realizados no fundo da pedreira, na área a céu
aberto, com o auxílio de martelo pneumático ou máquina de fio diamantado.

3.8. Parqueamento e Expedição
O parque de blocos prontos para venda situa-se junto à entrada principal da pedreira,
no limite NE desta, na área identificada no Desenho 6.
Está previsto que a área inicial de Parque de Blocos evolua com a própria lavra, tendo
em atenção o faseamento e evolução da lavra de meia encosta para fosso. Mas situar-se-á
sempre próxima do acesso localizado no limite NE da pedreira o que facilitará a circulação de
veículos pesados.
A expedição é assegurada, maioritariamente, pelos camiões da empresa ou por camiões
fretados para o efeito pelos clientes. Os blocos, localizados no parque de blocos, são
carregados nos camiões através de uma pá carregadora frontal. Esses camiões, seguindo as
vias de acesso internas da pedreira, transportam os blocos para o exterior, em direcção aos
locais de consumo.
Estima-se que o ritmo de expedição seja de 3 camiões/dia de blocos comerciais e 1
camião/dia de estéril para produção de agregado calcário.

4. Equipamento
O equipamento que será utilizado nas acções de exploração da pedreira resume-se a:
•
•
•
•
•
•
•

1 Pá carregadora VOLVO l220
Dumper VOLVO A 25 C
Giratória Hyundai R 450 LC
3 Máquinas de Fio Diamantado Hércules 60 HP;
Torre perfuradora CP 2 3.20
Roçadora (Serrote) Fantini 70RA/p
Grupo Gerador Atlas Copco

PLANO DE PEDREIRA | Julho de 2013

39

PLANO
P l a n o

DE
d e

PEDREIRA

L a v r a

Pedreira da "Portela das Salgueiras" | Alcobertas | rio Maior
Maria Mira Consultores

Quando se justificar proceder-se-á à aquisição da roçadora de subterrâneo, bem como
dos equipamentos de iluminação e ventilação do subterrâneo.

5. Recursos humanos
Os recursos humanos a afectar directamente a esta pedreira englobam 7 trabalhadores
com formação específica nas respectivas áreas de actuação. Os funcionários da pedreira e as
respectivas categorias profissionais estão descritos no Quadro 11.
Quadro 11 - Funcionários da pedreira "Portela das Salgueiras".

CATEGORIAS

NÚMERO

Responsável Técnico*
Encarregado/Maquinista
Manobrador de roçadora de
subterrâneo
Cabouqueiro
TOTAL

1
1
1
4
7

* Dá apoio a outras pedreiras da empresa.

O pessoal afecto à pedreira irá laborar num só turno, das 8 horas às 17 horas, com
paragem para almoço das 12 horas às 13 horas. A pedreira trabalhará durante 5 dias por
semana, durante 11 meses do ano.

6. Instalações de Apoio
As instalações de apoio à laboração da pedreira serão constituídas por um depósito de
água para uso industrial, um gerador e por duas construções modulares pré-fabricadas nas
quais se localizarão as instalações sociais e de higiene e pequeno armazém de ferramentas e
consumíveis de apoio imediato aos trabalhos.
Nas instalações sociais de apoio aos trabalhadores da pedreira constarão os vestiários,
equipados com duche, sanitários e refeitório. Nos vestiários existirão cacifos individuais para
cada trabalhador guardar os seus pertences; estrados de plástico, bancos e cadeiras de apoio.
Na sala de refeições existirá um balde do lixo, para os resíduos domésticos, o qual será objecto
de recolha diária por parte de um funcionário da empresa. As condições de manutenção e
limpeza destas instalações serão asseguradas regularmente, garantindo-se a sua higienização.
Os primeiros socorros estarão localizados nos vestiários.
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7. Sistemas de Abastecimento
A exemplo das instalações existentes nas outras unidades extractivas da RUIPEDRA, na
pedreira “Portela das Salgueiras” será instalado um depósito de água para utilização industrial
com uma capacidade aproximada de 28 000 L. O enchimento será efectuado periodicamente
pela equipa de manutenção da empresa, à medida das necessidades e a água será proveniente
do furo existente na unidade industrial de Casais Monizes.
Para banhos e sanitários a água será colocado um depósito de 1000 L que será
abastecido também na Unidade Industrial de Casais Monizes mas a partir da rede pública aí
instalada.
Como água potável será colocada à disposição dos funcionários da pedreira água
engarrafada que estará disponível no refeitório.
A electricidade utilizada na pedreira e nas instalações de apoio provém do gerador a
instalar na pedreira, com uma potência aproximada de 300 kVA, com um consumo espectável
de 6000 kWh/mês, situado junto à instalação social. Caso se justifique será pedida a execução
e de extensão da linha eléctrica que abastece as pedreiras vizinhas e a colocação de PT na
pedreira.
O abastecimento de combustível (gasóleo) aos equipamentos móveis da pedreira será
garantido por pequeno camião cisterna que por sua vez se abastece no depósito de
combustível existente na unidade fabril/ estaleiro que a Ruipedra possuí na fábrica de Casais
Monizes.
A Ruipedra definiu que os abastecimentos aos equipamentos existentes nas suas
unidades extractivas devem ser garantidos conforme as necessidades, racionalizando o
consumo de combustível e evitando a colocação na área de pedreira de um elemento passível
de perdas e roubos. Desta forma também se reduzem as hipóteses de acidente e por
consequência reduz-se ou elimina-se o risco de derrames de grandes quantidades.
As operações de abastecimento dos equipamentos da pedreira serão efectuadas
cumprindo as melhores práticas ambientais com o objectivo de evitar derrames acidentais.
Para atingir tal objectivo será colocada uma estrutura metálica no solo sob o ponto de
abastecimento.

8. Ventilação
Tratando-se de uma pedreira com frentes em subterrâneo é obrigatório equacionar as
operações de ventilação das frentes.
A ventilação numa fase inicial será natural. De acordo com o dimensionado para a área
de extracção em subterrâneo, e por não estar prevista ligação entre os pisos, nem a execução
de chaminés de ventilação, a ventilação terá de ser mista, injectante e aspirante. No entanto a
instalação destes sistemas será faseada e dependerá da verdadeira dimensão dos pisos e da
sua evolução.
Assim a ventilação artificial quando for instalada será, de início somente injectante,
proporcionando a injecção de ar fresco na frente, será constituída por ventilador principal e,
sempre que necessário, por ventiladores secundários. Estes últimos serão instalados nas
câmaras a abrir na perpendicular á galeria piloto.
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Quando, e se for, necessário o sistema de ventilação será misto com a instalação de
ventiladores aspirantes para complementar a exaustão do ar viciado.
De acordo com o Decreto-Lei nº 162/90, de 22 de Maio, em particular o seu artigo 76º, o
caudal de ar a chegar às frentes de trabalho tem de ser no valor de 805,5 m3/min (13425 l/s)
tendo em atenção que os equipamentos a utilizar na frente subterrânea são
fundamentalmente eléctricos, que estarão a trabalhar no máximo 6 pessoas na frente, sendo o
normal 3 trabalhadores, e que só nas operações de remoção do bloco talhado na frente se
utilizará equipamento diesel (pá carregadora) com uma potencia de 373 cv. A velocidade do
fluxo de ar nos trabalhos subterrâneos onde circulem trabalhadores não deve ultrapassar os
8m/s nem deve ser inferior a 0,2 m/s, cumprindo assim o disposto no artigo 77º do mesmo
decreto-lei.

9. Iluminação
A iluminação é outra das preocupações a ter em conta na fase de projecto de uma
exploração de rocha ornamental em subterrâneo, de modo a garantir a realização dos
trabalhos, em segurança. No que concerne a esta operação deve garantir-se uma distribuição
uniforme da luz no interior dos trabalhos, atendendo às características reflectoras das paredes
e chão das galerias (Fornaro e Bosticco, 1994a in Guerreiro, 2000).
Os trabalhos a realizar no interior das cavidades podem ser considerados como tarefas
visuais simples, que não exigem grande esforço, pelo que a iluminância a instalar deve centrarse na ordem dos 250-500 lux, de acordo com a norma DIN 5035 (1990). Nas zonas de
passagem onde não se realizam trabalhos, estes valores podem baixar para a ordem dos 30-60
lux.
Os sistemas a utilizar e dependendo das soluções existentes no mercado à época do
desenvolvimento da exploração em subterrâneo, constarão de:
• Lâmpadas fluorescentes (alturas até 5 m)
• Holofotes de sódio-vapor (alturas superiores a 5 m)
A potência a instalar para as lâmpadas fluorescentes e para os holofotes deve depender
das características reflectoras do piso e das paredes da escavação e do tipo de local onde se
pretende instalar o sistema de iluminação, a solução mais comum são holofotes de 1000 a
1500 W de potência, podendo, na maioria das vezes utilizar-se holofotes móveis.
Será utilizado luxímetro para averiguar a eficácia do sistema de iluminação instalado.
Com estas avaliações é possível optimizar, caso se revele necessário, o sistema de iluminação
com a instalação de novas fontes de luz.
Os trabalhadores utilizarão sistemas de iluminação individuais, o que permite fazer face
a uma falha de energia. Também para permitir uma boa orientação nas áreas de trabalho e de
passagem serão instalados sistemas de iluminação de segurança que permitam aos
trabalhadores orientarem-se no interior da escavação.
A fonte de energia já foi referida anteriormente.
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10.
10. Drenagem e Escoamento
Tendo em atenção as características drenantes dos maciços rochosos calcários, que
aproveitam a permeabilidade em grande destas formações rochosas, a drenagem das águas
pluviais efectuar-se-á, mesmo em épocas de maior intensidade de precipitação, através das
fendas e fracturas existentes no maciço rochoso. Por este facto o escoamento superficial será
reduzido.
Na eventualidade de se dar alguma acumulação de água, nos pontos mais profundos da
área de exploração a céu aberto está prevista a bombagem desta para o depósito de água de
utilização industrial ou para o sistema de drenagem natural.
Serão criadas valas de drenagem na periferia da área de exploração a céu aberto com o
objectivo de desviar as águas pluviais superficiais, promovendo o seu escoamento lateral e
reencaminhamento para sistemas de drenagem natural.
A drenagem no interior do subterrâneo será garantida pela ligeira inclinação dos pisos
por forma e escoar a água que se venha a utilizar nas operações de corte com fio diamantado.
A água que eventualmente seja drenada pelo maciço para o interior das cavidades criadas pela
extracção em subterrâneo seguirá o mesmo trajecto.
Quando a dimensão dos pisos subterrâneos assim o justificar serão criadas caixas de
recepção e decantação das quais será bobeada a água para o exterior, para a área de
exploração a céu aberto.
Os esgotos domésticos resultantes da utilização das instalações de apoio serão
conduzidos para uma fossa séptica estanque que será periodicamente esvaziada pelos Serviços
Camarários ou outra entidade devidamente credenciada.

11.
11. Gestão de Resíduos
Resíduos
11.1
11.1.
.1. Resíduos Mineiros
Os resíduos resultantes da extracção de calcário sedimentar ornamental da pedreira
“Portela das Salgueiras”, designados vulgarmente por estéreis de pedreira ou escombros, de
acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, classificam-se como “Resíduos de
extracção de minérios não metálicos”, com o código LER 01 01 02. Os resíduos resultantes do
tratamento e beneficiação dos blocos comerciais também são classificados, segundo a mesma
portaria, como “Resíduos de corte de pedra”, com o código LER 01 04 13, como está exposto
na descrição do processamento e beneficiação.
Estes resíduos sofrerão um tratamento com recurso a martelo demolidor para redução
da dimensão da partícula, resultando assim, material mais manejável e transportável para
aterro.
Conforme exposto no capítulo 3.5 do PL os estéreis, resultantes das operações atrás
descritas, serão depositados em aterro provisório até serem carregados em camião e
transportados para fora da pedreira para produção de agregado calcário, cerca de 96 %, e, no
mínimo 4% do material rejeitado, será encaminhado para as frentes que já atingiram a sua
configuração final para execução de aterro definitivo e que permitirá desenvolver as acções de
recuperação paisagística.
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A execução do aterro definitivo e o seu enquadramento na recuperação paisagística está
descrito no capítulo III Projecto de Instalação de Resíduos Mineiros e no capítulo IV Plano
Ambiental e de Recuperação Paisagística.
Por este facto não há necessidade de criar escombreiras, no sentido comum do aterro.
Os locais de deposição podem ser considerados aterros para eliminação de resíduos
enquadráveis no disposto no Decreto – Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, pois são a aplicação
de materiais sobrantes na estabilização e modelação da área de intervenção.

11.2
11.2.
.2. Resíduos Não Mineiros
Os resíduos não mineiros resultantes da normal actividade da pedreira podem
caracterizar-se e classificar-se, de acordo com a Portaria n.º 209/2004 e estão esquematizados
no Quadro 12. Resultam das operações de manutenção do equipamento móvel ao serviço da
extracção e da utilização das instalações sociais.
Quadro 12 – Resíduos não mineiros gerados pela actividade da pedreira
Tipo de resíduo
Óleos sintéticos de motores,
transmissões e lubrificação
Filtros de óleo
Pneus usados
Lamas de fossas sépticas

Código LER
13 02 08
16 01 07
16 01 03
20 03 04

Destino
Fornecedor dos óleos ou entidade
credenciada
Fornecedor dos óleos
Fornecedor de pneus
Serviços municipalizados ou outra
entidade credenciada

Os resíduos não mineiros gerados serão acondicionados na pedreira em recipientes e
locais apropriados, devidamente impermeabilizados, até que sejam recolhidos pelos
operadores de resíduos.
Os resíduos domésticos serão colocados em recipientes próprios existentes na sala de
refeições, nos sanitários e levados, ao fim do dia, para os contentores dos serviços
municipalizados.
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III Projecto de Instalação
Resíduos Mineiros / Plano
Aterro

de
de

1. Concepção e Justificação
De acordo com o Decreto – Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, as instalações de
resíduos da indústria extractiva integrados em explorações de massas minerais estão
dependentes da aprovação do Plano de Pedreira (PP) de acordo com o disposto no Decreto –
Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, na sua redacção actual. Implica que no PP estejam
integrados o plano de gestão de resíduos, capítulo 11 do Plano de Lavra, e seja apresentado o
projecto de construção, exploração e encerramento desta instalação.
No caso das pedreiras de rocha ornamental calcária, os aterros de resíduos mineiros são
constituídos por resíduos inertes e solos não poluídos. Pelo que o projecto que define a
estrutura e a execução deste tipo de instalação de resíduos se enquadra num comum Plano de
Aterro.
O Plano de Aterro descreve os procedimentos de gestão dos materiais a aplicar na
modelação topográfica da área da pedreira, compatibilizando as tarefas de deposição com as
actividades de lavra e de recuperação paisagística. A sua implementação garantirá, assim, o
enquadramento em termos paisagísticos, ambientais e de segurança da área a afectar pela
exploração.
Neste contexto, perspectiva-se que o Plano de Aterro, juntamente com o Plano de
Exploração e o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, venha a permitir:
•
•
•

Uma ocupação de áreas bem definida que evoluirá em sintonia com a lavra e
com a recuperação paisagística;
A revitalização e requalificação ambiental do espaço a ocupar pela exploração
de rocha ornamental durante e após a actividade extractiva;
A minimização dos impactes ambientais, através da adopção de medidas de
prevenção na exploração.

A abordagem metodológica deste Plano de Aterro enquadra-se no Decreto-Lei n.º
10/2010, de 4 de Fevereiro, que regulamenta a construção, exploração e encerramento de
aterros resultantes da actividade extractiva. Dada a existência de rejeitados a produzir pela
exploração desta pedreira, o Plano de Aterro terá como principal função promover a gestão
desses materiais, compatibilizando as tarefas de deposição com as actividades de lavra e de
recuperação paisagística. De acordo com o referido no n.º 2 do artigo 10º, a gestão proposta
para os resíduos da extracção deve respeitar os seguintes objectivos:
•
•

Evitar e reduzir a produção de resíduos;
Promover a valorização dos resíduos resultantes através da reciclagem,
reutilização ou recuperação, com respeito pelo meio ambiente;
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•

Garantir a eliminação segura dos resíduos de extracção no curto e no longo
prazo.

O volume de rejeitados produzidos pela exploração desta massa mineral será reduzido
podendo-se aceitar materiais exógenos, em particular provenientes da fábrica do grupo
Ruipedra por se tratarem de matérias de transformação de calcário sedimentar ornamental.
A quantificação destes materiais exógenos não é apresentada garantindo-se que os que
forem introduzidos cumprirão com a modelação proposta para o aterro apresentada no
desenho 10 e no PARP.
Ressalva-se que o presente plano de aterro é definido só para a área de exploração a
céu aberto.

2. Caracterização Dos Materiais De Aterro
Os materiais que serão depositados em aterro podem ser caracterizados como inertes e
constituem materiais endógenos, estéreis da pedreira e exógenos, resíduos de corte de pedra.
De referir que são considerados resíduos inertes os resíduos que não sofrem
transformações físicas, químicas ou biológicas importantes e, em consequência, não podem
ser solúveis nem inflamáveis, nem ter qualquer outro tipo de reacção física ou química, e não
podem ser biodegradáveis, nem afectar negativamente outras substâncias com as quais
entrem em contacto de forma susceptível de aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a
saúde humana. Os materiais que serão depositados em aterro encontram-se discriminados no
Quadro 13.
Quadro 13 – Designação dos resíduos a depositar no aterro.

TIPO DE RESÍDUO
Resíduos da extracção de minérios não metálicos
Resíduos de corte de pedra

CÓDIGO LER

DESTINO

01 01 02
01 04 13

Recuperação Paisagística da
pedreira

A gestão dos materiais endógenos, provenientes das actividades extractivas da própria
pedreira, enquadra-se no Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro bem como a recepção de
materiais exógenos provenientes da transformação de rocha ornamental.

3. Planeamento
Planeamento Das Actividades De Recolha
3.1. Terras vegetais
A remoção da terra vegetal processa-se imediatamente a seguir à desmatação da área
de escavação, tendo por objectivo a preservação da camada orgânica de solo. Estima-se a
existência de cerca de 4 661 m3 de terra vegetal a decapar na área de exploração. O volume
total dessa terra após empolamento (± 1,15) atingirá 5 360 m3.
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3.2. Estéreis
Conforme foi referido os estéreis são gerados nas frentes de trabalho, através das
operações de desmonte. O volume de estéreis resultantes da actividade desta pedreira
estima-se em 526 846 m3.
Conforme já foi exposto, aproximadamente 96% destes estéreis serão encaminhados
para a produção de agregados de calcário, num valor aproximado de 505 772 m3.
Resultando que um mínimo de 4% do material estéril resultante dos trabalhos de
exploração será utilizado na modelação do aterro definitivo da pedreira, aproximadamente 21
074 m3.

3.3. Materiais exógenos
De acordo com o proposto no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística para esta
pedreira serão utilizados materiais exógenos para obter a modelação final da pedreira, sempre
que se demonstre necessário e serão provenientes da transformação de rocha ornamental
efectuada pelo grupo Ruipedra.

4. Aterro Definitivo
4.1. Considerações Gerais
O aterro definitivo de resíduos nesta pedreira está de acordo com a estratégia de
recuperação paisagística, contribuindo para a reabilitação da área através do enquadramento
da área na paisagem envolvente. De facto, os estéreis serão utilizados na modelação da área
de escavação, designadamente para suavizar os taludes de escavação e para os tornar estáveis
a longo prazo.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, que estabelece as regras
relativas à construção, exploração e encerramento de aterros de resíduos resultantes da
actividade extractiva, são considerados resíduos “... todas as substâncias minerais rejeitadas
que derivam da exploração de depósitos minerais e de massas minerais, nomeadamente as
constantes do Catálogo Europeu de Resíduos...”.
Os aterros são classificados em função das características dos resíduos depositados. No
que respeita às características dos resíduos, são distinguidas duas situações, aterros de inertes
e aterros de não inertes. À luz deste diploma legal, o aterro a constituir nesta pedreira é
considerado um aterro de inertes e solos não contaminados.
É de referir que, após a deposição definitiva dos resíduos mineiros, será espalhada a
terra vegetal resultante da decapagem.
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4.2. Construção
Construção e Geotecnia
O aterro a construir nesta pedreira utilizará materiais endógenos e exógenos não se
antevendo quaisquer problemas relativos à estabilidade destes materiais ou eventuais efeitos
de assentamento.
Relativamente à construção deste aterro, serão utilizados os equipamentos de
extracção, permitindo reduzir os tempos de ociosidade que geralmente se verificam neste tipo
de actividade.
O interior da corta e os taludes de escavação serão os locais de deposição dos estéreis,
evoluindo a sua configuração com a finalização da extracção de cada bancada e com a
disponibilidade de materiais de enchimento. O aterro consistirá na suavização do ângulo dos
taludes de escavação, contribuindo, em grande medida, para incrementar a estabilidade das
frentes de desmonte. Igualmente se procederá à modelação do piso base de exploração.
Atendendo à metodologia de recuperação paisagística recomendada, e de acordo com a
metodologia de execução de aterro exemplificada na Figura 21, a modelação de aterro será
efectuada logo que se atinja a configuração final da lavra, com a deposição dos estéreis junto à
parede definitiva do talude. Desta forma, torna-se possível a deposição dos estéreis,
minimizando a criação de aterros temporários. Estima-se que estes trabalhos sejam possíveis
logo ao fim de 6 anos de laboração da pedreira.
Os locais de deposição dos estéreis e a modelação final do aterro estão definidos no
Desenho 10.

4.3. Encerramento do Aterro
Pelo que foi referido, o encerramento do aterro desta pedreira não carece de cuidados
especiais, uma vez que as alturas e ângulos de talude em causa e os materiais envolvidos não
fazem prever qualquer tipo de problemas. De facto, o aterro definitivo a implantar na corta da
pedreira, consistirá na suavização do ângulo dos taludes de escavação e na modelação do piso
base de exploração, seguido do recobrimento com terra vegetal. Geotecnicamente esta
modelação apresenta condições de estabilidade do aterro tendo em atenção que a inclinação
máxima prevista, cerca de 26º, é inferior ao ângulo de repouso natural dos materiais.
É de referir que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, não
existem restrições relativas às camadas de protecção do aterro, ou seja, são admitidos
quaisquer valores de permeabilidade e espessura da camada de protecção.
De acordo com o mesmo diploma, o titular da licença do aterro deverá fazer cumprir as
normas de segurança e de protecção ambiental, no período subsequente ao encerramento do
aterro (para aterros de inertes) a definir pela entidade licenciadora. Deste modo, a empresa
exploradora, continuará as suas actividades de manutenção da área de escavação durante o
período não inferior ao da manutenção dos trabalhos de recuperação. Este período é de 2
anos após a conclusão dos trabalhos propostos no PARP, de forma a garantir as adequadas
condições de segurança e enquadramento ambiental, definidas neste Plano de Pedreira.
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Figura 21- Esquema do método construtivo do aterro.

5. Sistemas de Drenagem do Aterro
Conforme referido anteriormente, devido às características das formações geológicas
existentes na área, essencialmente permeáveis, a infiltração prevalecerá sobre o escoamento
superficial, não justificando a instalação de sistemas de drenagem para além dos periféricos.
Por outro lado, na fase de construção do aterro serão implementados sistemas de drenagem
no topo dos taludes de aterro, por forma a reduzir o escoamento ao longo da face desses
taludes, uma vez que serão utilizados materiais com diferentes permeabilidades que poderão
dificultar o escoamento das águas pluviais.

6. Acessos
Os acessos destinados às tarefas de deposição serão os mesmos que forem utilizados
nas actividades de extracção. De facto, recomendando-se que a deposição decorra de forma
articulada com essa actividade, os acessos projectados servem de forma competente as
actividades de deposição. Os acessos específicos a cada frente de trabalho serão definidos em
função do avanço do aterro.
Relativamente aos acessos finais, a serem utilizados na fase pós-exploração, serão
utilizadas as vias principais que servem a pedreira e os que se encontram projectados no PARP.
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7. Faseamento do Aterro
O faseamento da construção do aterro decorrerá em simultaneidade com a lavra, de
forma a permitir uma rápida reabilitação da área da pedreira e a melhorar o seu
enquadramento ambiental. Será realizado em várias fases de acordo com a evolução da lavra
permitindo o encadear dos trabalhos de lavra com os trabalhos de modelação de aterro e
recuperação paisagística.

8. Manutenção e Monitorização
O facto dos resíduos envolvidos serem de natureza inerte, aligeira as actividades de
manutenção e monitorização do aterro.
Assim, propõe-se a realização de actividades de manutenção enquadradas nas restantes
actividades da pedreira, tanto na fase de laboração como de pós-desactivação, com especial
enfoque para as medidas de segurança da área (vedações e sinalização). Deverá ser
igualmente verificada a ocorrência de eventuais arrastamentos de partículas finas para as
zonas de menores cotas (através das águas de escorrência superficial), reparando-se essas
ocorrências pela remobilização dos materiais arrastados.
Na fase de execução deverão ser atendidos os possíveis imprevistos de obra, através de
acompanhamento periódico, por parte do Responsável Técnico da pedreira ou de técnicos
especializados. Deverão controlar-se regularmente as condições gerais de estabilidade e
assentamento dos materiais depositados em aterro.
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IV.
Plano
Ambiental
Recuperação Paisagística

e

de

1. Introdução
Hoje em dia as pedreiras constituem um elemento integrante da paisagem das Serras de
Aire e Candeeiros, sendo a sua existência um elemento fulcral da economia local e nacional.
Com o processo de exploração a céu aberto destas áreas ocorre a destruição da vegetação aí
existente e a alteração marcante da topografia, implicando a adaptação das condições de vida
da flora e fauna local. Com este plano pretende-se atenuar todos esses impactes, que irão
surgir na área a explorar a céu aberto. Será alvo deste PARP apenas essa área por se considerar
que a que será explorada subterraneamente não irá implicar a alteração da sua cobertura, não
originando qualquer alteração visual na paisagem.
Importa salientar que esta recuperação não consiste na reposição das condições
originais, mas sim na integração desta área na paisagem envolvente e na criação de condições
para impulsionar a Natureza a seguir o seu curso, adaptando-se às condições pós desactivação
da exploração.

2. Objectivos da Intervenção
Para estruturar esta proposta foram definidos, primeiramente, os objectivos a atingir
com a sua execução, sendo eles:
•

•

•

•
•
•

Integração da área de exploração a céu aberto na paisagem, após a sua
desactivação, atenuando os seus impactes e garantindo a condução do sistema
resultante da recuperação a um novo equilíbrio natural, uma vez que não
podemos repor o original.
A implementação faseada do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística
(PARP), acompanhando a desactivação de cada uma das zonas da pedreira, para
que a vegetação se vá instalando e, consequentemente reduzindo o impacte
visual da exploração.
Valorização e integração de exemplares de espécies RELAPE (Raras, Endémicas,
Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção) existentes na área da
pedreira, tendo em vista a compensação do impacte causado pela realização da
exploração sobre a eliminação do coberto vegetal e degradação da paisagem.
Introdução de espécies pioneiras e resistentes que potenciem a evolução dos
habitats, com o surgimento de espécies adaptadas.
Criação de condições para a vivência do espaço pela fauna local.
Assegurar a total reposição do coberto vegetal nas áreas intervencionadas.
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3. Proposta
À medida que se vão desactivando frentes de trabalho na pedreira terá lugar a
implementação da proposta do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, cumprindo
com o princípio “exploração à frente, recuperação na retaguarda”. Embora este Plano
constitua uma proposta, a sua pormenorização faz deste um documento de intenções, pelo
que pode sofrer alguns ajustes no seguimento da evolução da lavra.
Com este Plano pretende-se devolver esta área à paisagem, após explorada, por forma a
que se funda na mesma e que permita à natureza “tomar o curso”.
Na fase de desmatação e decapagem será realizada a recolha da terra viva, que será
armazenada em pargas e utilizada na fase de recuperação paisagística. Tendo em consideração
que o volume de terra é muito reduzido e que grande parte dos desperdícios da exploração
serão direccionados para a indústria da cal, não resta muito material para o preenchimento da
área de intervenção, pelo que o seu aterro será mínimo.
A selecção das espécies vegetais propostas tem por base a flora local e o EIA elaborado
para esta pedreira. Para além destes aspectos pretende-se que estas sejam espécies pioneiras
e que criem condições para o desenvolvimento dos habitats potenciais.
A drenagem desta área será desenvolvida por meio de pendentes suaves, que
permitirão a condução das águas pluviais, para o local desejado.
Tendo em conta as características de alguma avifauna da região sugere-se a criação de
condições de nidificação, abrigo ou pontos de caça, adaptando-se algumas das paredes da
pedreira e mantendo-se parte da abertura das galerias de exploração subterrânea.

3.1. Modelação
Tendo em atenção que os estéreis resultantes da extracção serão encaminhados e
transformados por outras actividades ligadas ao aproveitamento dos recursos geológicos,
verifica-se uma reduzida quantidade de material para aterro. Desta forma não será possível
repor a topografia original do terreno, tendo-se adoptado uma solução mínimalista e pontual,
como se pode verificar na “Planta de Modelação e Drenagem”.
O material estéril a constituir as subcamadas do aterro deverá ser material endógeno,
proveniente das actividades extractivas da própria pedreira, ou material exógeno, proveniente
de indústria extractiva, transformadora ou de construção e/ou demolição, desde que inerte. A
sua aplicação deverá ser por camadas de granulometria diferente, diminuindo a sua dimensão
da base para o topo do aterro, possibilitando, sucessivamente, o preenchimento dos espaços
vazios da camada inferior. Como finalização será aplicada com uma camada de terra viva,
proveniente da decapagem da área de exploração.
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Figura 22. - Perfil esquemático das camadas de aterro.

Tendo em atenção o aproveitamento dos subprodutos da pedreira e a quantidade
estimada de 21.074 m3 de inertes necessário à proposta de aterro desta, deverá ser garantido
o fornecimento para a recuperação proveniente do trabalho da pedreira e da indústria
transformadora. Os escombros resultantes da extracção da pedreira serão fragmentados com
recurso a martelo demolidor e encaminhados para aproveitamento externo, conforme o
exposto no Capítulo III “Projecto de instalação de resíduos mineiros/ Plano de aterro”.
Quanto à terra viva presente na área de exploração e a aplicar na recuperação, o seu
volume é reduzido, armazenando-se a quantidade existente em pargas, cuja localização se
encontra definida neste Plano de Pedreira (Desenho n.º6). Salienta-se que esta terra será
gradualmente aplicada na recuperação paisagística, mediante o definido no cronograma da
exploração e recuperação e que na fase de armazenamento deverá ser monitorizada por
forma manter a sua fertilidade.
A sua aplicação dever ser feita pela constituição de uma camada de espessura de cerca
de 0,15m, na generalidade da área. Nos casos pontuais de plantação a cova deverá ser
também preenchida com esta terra, ou terra com as mesmas características proveniente de
áreas exteriores (ex.: escavações para construções na vizinhança).
Salienta-se, que por motivos manutenção e de segurança, tanto de possíveis visitantes
humanos, como para a fauna e gado local, esta proposta de aterro garante o acesso a todos os
patamares recuperados.

3.2. Drenagem
A drenagem nos degraus da exploração será constituída por meio de pendentes suaves,
que permitirão a condução das águas pluviais. Nos patamares esta pendente será entre 1,5% a
2%, para o seu interior, com o objectivo de aumentar as condições de estabilidade do aterro
proposto, que por sua vez terá uma pendente transversal que conduzirá às águas pluviais para
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o exterior. À plataforma base será conferida uma pendente de 1,5/2% na direcção NoroesteSudeste/Norte-Sul.
Tendo em consideração as características de fracturação do maciço prevê-se que na sua
maioria as águas pluviais infiltrar-se-ão pelas fendas, não se interrompendo assim o ciclo
hidrológico nesta zona.

3.3. Elementos Construídos e Acções Complementares
Tendo como fundamento a integração da área explorada no sistema natural, propõemse a preparação de paredes, como escarpas artificiais, para uma possível nidificação da
avifauna, Figura 23. Para tal foram seleccionadas paredes com exposição a Sul/Sudeste, opção
fundamentada por indicação técnica. Para a constituição destas escarpas artificiais foram
eliminados parte dos patamares, que deverão ser alvo de análise por parte de técnico
especializado. Esta análise possibilitará a selecção das melhores fendas a limpar, operação que
tem por fim criar condições para abrigar possíveis inquilinos. Sobre as fendas destas paredes,
que reúnam características para suporte de vegetação, deverá ser aplicada a mistura de
sementes por hidrossementeira, por forma a reduzir o seu impacte e criar mais privacidade
para a fauna.

Patamar a Eliminar
Escarpa a criar

Figura 23. Perfil esquemático da configuração final das escarpas artificiais e patamares da pedreira.

Relativamente às galerias originadas pela exploração subterrânea, estas podem vir a
constituir habitats apelativos a alguns seres vivos, nomeadamente morcegos. Assim, as suas
entradas deverão permanecer abertas, devendo haver especial cuidado com as condições de
segurança para os humanos. Desta forma sugere-se o fechamento parcial destas entradas, tal
como apresentado na Figura 24. Salienta-se que entre os blocos de pedra e a entrada da
galeria subterrânea deverá ser deixado espaçamento suficiente para a entrada e saída de
alguns animais, nomeadamente coelhos e raposas. Esse espaçamento deverá ter uma
dimensão que não possibilite a entrada de humanos.
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Entrada Superior para a Fauna
Blocos em Pedra
Galeria de Exploração
Subterrânea

Aterro + Terra

Figura 24. Esquema de encerramento das entradas para a galeria subterrânea, originada pela
exploração.

3.4. Material Vegetal
O elenco florístico proposto para a recuperação paisagística da pedreira “Portela das
Salgueiras” baseou-se no referido no Estudo de Impacte Ambiental da mesma, assim como na
premissa da criação de condições base para que a natureza prossiga com esta recuperação
mediante os seus meios. Desta forma, com o revestimento inicial do solo, que se pretende
rápido, obter-se-á a protecção e fixação da cobertura superficial do aterro. Esta cobertura,
com o passar do tempo, irá melhorar as características do seu suporte, desenvolvendo
condições para a instalação sucessiva de espécies mais exigentes, como ilustrado na Figura 25.
Este é um processo natural, denominado por sucessão ecológica, que ao seguir o seu curso
natural, sem qualquer regressão, irá permitir a evolução da estrutura e composição da
vegetação para um estado de equilíbrio máximo, designado por bosque climácico.

T
Figura 25. Esquema relativo à Sucessão Ecológica do Azinhal
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A vegetação aqui encontrada integra etapas de degradação do bosque climácico
dominado pela azinheira (Quercus rotundifolia), Lonicera implexae-Quercetum rotundifoliae,
aspecto que irá condicionar a listagem de espécies a introduzir.
Mediante o referido, propõe-se o revestimento do solo com uma mistura de sementes a
aplicar por hidrossementeira e a plantação pontual de algumas espécies. As sementes a
integrar a mistura serão espécies herbáceas e arbustivas de pequeno porte, pertencentes às
etapas de degradação menos exigentes do bosque climácico potencial desta área.
Considerando que a camada de solo disponível será reduzida as espécies propostas terão
características pioneiras e de grande rusticidade, devendo proporcionar uma cobertura rápida
do solo. Salienta-se que se optou pelo processo de hidrossementeira pelo facto deste ter uma
aplicação rápida e por as sementes serem integradas numa mistura que para além de criar
condições que beneficiam a germinação destas, permite a protecção do solo numa fase inicial.
As espécies a plantar serão exemplares mais exigentes, pertencentes ao elenco de
espécies do azinhal. Estes exemplares serão plantados com um porte reduzido, sendo o seu
desenvolvimento lento condicionado pela evolução das características do seu suporte.

3.4.1 Hidrossementeira
Tal como referido a hidrossementeira terá por base uma mistura de sementes de
herbáceas e arbustivas, cujo local de aplicação se encontra definido no “Plano de Sementeira e
Plantação” (Desenho n.º11). Salienta-se que esta também deverá ser aplicada sobre as faces
da rocha fracturada que apresentem solo ou preenchimento com terra rossa, para permitir a
propagação vegetal nestas pequenas áreas e atenuar o impacte causado pela parede rochosa.
A mistura final de sementes provirá da associação de duas misturas, uma de herbáceas,
à razão de 25gr/ m2 e outra de arbustivas, à razão de 5gr/ m2, sendo elas:
Mistura de Herbáceas:
Lolium rigidum

10%

Dactylis glomerata

9%

Agrostis curtisii

3%

Dactylis glomerata

10%

Brachypodium phoenicoides

8%

Briza maxima

10%

Lolium multiflorum

5%

Medicago sativa

10%

Phlomis lychnitis

15%

Geranium molle

10%

Sanguisorba minor

10%
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Mistura de Arbustivas:
Piptatherum milliaceum

5%

Cistus salvifolius

3%

Solidago virgaurea

10%

Rosa canina

15%

Lonicera peryclimenum

5%

Ononis pusilla

2%

Ulex airensis1

5%

Daphne gnidium

5%

Lavandula luisieri

3%

Helichrysum stoechas

2%

Erica scoparia

15%

Thymus zygis subsp. sylvestris1

5%

Rosmarinus officinalis

10%

Calluna vulgaris

5%

Genista falcata1

5%

Salvia sclareoides

5%

Salienta-se que algumas espécies propostas não integram a flora local, sendo a sua
sugestão fundamentada pelas suas características de plantas pioneiras, que prepararão a área
para o “input” genético da vegetação da envolvente, permitindo à natureza “seguir o seu
caminho”.
Integram estas misturas algumas espécies RELAPE identificadas no EIA como presentes
na área da pedreira, sugerindo-se que as suas sementes provenham da recolha nos
exemplares existentes neste recinto. Para além destas sugere-se que, por motivos de
continuidade genética, as restantes espécies das misturas que integrem o elenco florístico da
área de pedreira sejam também recolhidas no seu interior.

3.4.2.Plantações
3.4.2.Plantações
Para plantação é proposta apenas uma espécie arbórea, uma vez que a mistura de
sementes proposta integra uma grande diversidade de espécies, que se espera que irão cobrir
o solo num curto espaço de tempo. Sendo assim a espécie proposta é a azinheira (Quercus
1

Espécie RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção)
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rotundifolia). A sua dispersão no terreno será pontual, ou em pequenas manchas,
pretendendo-se uma imagem orgânica, tal como encontrarmos em espaço natural. Para além
desta opção de organização da vegetação salienta-se que a exposição preferencial das
azinheiras é em encostas quentes e expostas ao sol, pelo que a sua localização terá esse
aspecto em consideração, evitando-se zonas de grande ensombramento originado pela nova
topografia do terreno conferida pela lavra da pedreira.
Tendo por base a legislação em vigor, deverá ficar sempre garantida a implementação
de uma cortina de absorção visual. Mediante a análise da capacidade de absorção visual
apresentada do EIA, associada à configuração final da lavra a céu aberto sugere-se a condução
da vegetação existente na área de defesa a Sudeste e numa faixa de 5m ao longo do limite
sudoeste da área de exploração a céu aberto. Sendo o limite sudeste da área de exploração a
céu aberto o mais sensível, sugere-se o reforço desta cortina de vegetação. Para tal deverá ser
plantada uma sebe de cipreste (Cupressus spp.), espécie de rápido de crescimento, sem
características invasoras, tal como identificado no Plano de Plantação e Sementeira. Assim
cria-se não só uma barreira visual, mas também uma forma de reduzir a proliferação das
poeiras da área de exploração que lhe é mais próxima.
Quanto ao pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis), que ocupa a área da pedreira e sua
envolvente, este consiste numa espécie exótica no nosso País, que aqui assumiu características
de espécie invasora, tal como referido no EIA. Mediante o referido sugere-se a erradicação
desta espécie da área de pedreira, através de intervenções periódicas. Embora a forma de
dispersão venha a ser diferente, prevê-se que o local poderá ser recolonizado por esta espécie
com sementes oriundas dos pinhais mais próximos. Assim, embora não se consiga a sua
eliminação, pretende-se reduzir o impacte localizado desta espécie nesta área.

4. Plano de Desactivação
As intervenções previstas no âmbito do encerramento da pedreira são o culminar das
acções de recuperação paisagística propostas no presente PP e pretendem devolver esta área
aos usos definidos no Plano Director Municipal do Santarém e no Plano de Ordenamento do
PNSAC, garantindo, ao mesmo tempo, as adequadas condições de segurança e
enquadramento com o meio envolvente.
Considera-se, no âmbito das acções de recuperação paisagística a desenvolver ao longo
do tempo de vida útil da pedreira, sempre que se dêem por concluídos os trabalhos de
recuperação e que se declare que uma área cumpre com o proposto no PARP, que esse espaço
está desactivado e que cumpre com os objectivos pretendidos.
Pelo que se entendem como acções de desactivação da pedreira os trabalhos finais de
remoção dos elementos de apoio existentes na pedreira. A desactivação resume-se assim, às
medidas e acções a implementar durante o desmantelamento das instalações de apoio e da
remobilização dos equipamentos móveis.
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4.1 Desmantelamento das Instalações
Os dois contentores móveis que servem de apoio ao pessoal afecto à pedreira “Portela
das Salgueiras” são as únicas instalações existentes nesta pedreira. Estes contêm espaço para
refeições e sanitários e armazém de pequenos equipamentos. Deste modo, o
desmantelamento apenas constará na deslocação destes contentores para as instalações
fabris da Ruipedra, situadas a 1900 metros da pedreira, ou para outra unidade extractiva da
empresa.
Os equipamentos móveis existentes na pedreira serão objecto de comercialização por
parte da empresa, ou enviados para outra unidade extractiva da Ruipedra ou para as
instalações fabris.
Durante a fase de encerramento da exploração ficarão na pedreira, pelo menos, uma
escavadora e um camião para fazer face às necessidades das operações inerentes ao processo
de desactivação. Após a desactivação da exploração não restará na área qualquer
equipamento móvel.
A equipa afecta à pedreira será integrada noutras unidades extractivas da empresa ou
será proposta a rescisão amigável dos contratos de trabalho.
Conforme proposto no PARP, os principais acessos da pedreira, nomeadamente os
acessos fora da área de escavação, serão mantidos após a desactivação da pedreira. Os
acessos no interior da corta vão sendo extintos à medida que a recuperação paisagística for
evoluindo.
Os novos acessos a criar com a recuperação paisagística têm o objectivo de permitir a
acessibilidade aos vários locais da área recuperada, de forma a servir o uso previsto para a fase
pós-desactivação da pedreira.
As intervenções a desenvolver no âmbito da desactivação da pedreira dependem da
evolução dos trabalhos, ou seja, estão condicionadas por vários factores, nomeadamente, o
clima e disponibilidade dos meios técnicos e logísticos, etc. Para além disso, a desactivação
será feita em simultâneo com a recuperação paisagística, sendo libertadas áreas de acordo
com o faseamento dessa actividade.

4.2 Gestão Ambiental da Desactivação
4.2.1. Resíduos
Os estéreis da actividade extractiva que ainda existirem na área da pedreira, durante a
fase de desactivação, serão totalmente utilizados nas operações de modelação na área que
será objecto de remoção de contentores e elementos de apoio à laboração da pedreira.
Na conclusão dos trabalhos de desactivação proceder-se-á a uma vistoria à área de
trabalhos, de modo a garantir que todos os resíduos não mineiros relacionados com a
actividade da pedreira foram totalmente expedidos por entidades credenciadas. Caso seja
detectada a presença de algum destes resíduos serão tomadas de imediato todas as medidas
necessárias para o remover. Os potenciais resíduos sobre os quais incidirá a vistoria na fase de
desactivação são os que se apresentam no Quadro 14 e que resultam da normal actividade
industrial.

PLANO DE PEDREIRA | Julho de 2013

59

PLANO
P l a n o

DE

PEDREIRA

A m b i e n t a l

e

d e

R e c u p e r a ç ã o

P a i s a g í s t i c a

Pedreira da "Portela das Salgueiras" | Alcobertas | rio Maior
Maria Mira Consultores

Quadro 14 – Resíduos gerados pela actividade da pedreira.
Tipo de resíduo
Óleos sintéticos de
motores, transmissões e
lubrificação
Filtros de óleo
Pneus usados

Código LER

Destino

13 02 06

Fornecedor dos óleos

16 01 07
16 01 03

Fornecedor dos óleos
Fornecedor dos pneus

De modo a impedir a descarga de entulhos ou outros materiais na área, serão colocadas
nos acessos à área placas de sinalização que alertem para a proibição de vazar terras ou outros
resíduos para o interior da área da pedreira.

4.2.2 Ruídos e Poeiras
Poeiras
Relativamente à emissão de poeiras geradas pela circulação de veículos, serão reduzidas
através das regas frequentes a efectuar nos dias secos e ventosos. Na fase pós-desactivação,
tendo em atenção o revestimento vegetal proposto para toda a área da pedreira, e a ausência
da actividade industrial de extracção, não são de prever quaisquer problemas ao nível da
emissão de poeiras.
No que se refere à emissão de ruídos, na fase de pós-desactivação prevê-se a eliminação
das actuais fontes ruidosas, pelo que se prevê que o ambiente sonoro dos receptores melhore
relativamente à situação actual.

4.2.3 Drenagem
De forma a assegurar o bom funcionamento dos sistemas de drenagem a instalar na
pedreira, será realizada, na fase de desactivação, uma vistoria às valas de drenagem, no
sentido de verificar possíveis assoreamentos. Caso seja verificada a sua presença, proceder-seá de imediato ao respectivo desassoreamento, com auxílio da escavadora e do camião.

5. Monitorização
Conforme é mencionado nos pontos anteriores referentes à desactivação, a
monitorização a efectuar durante esta fase, para além do planeamento efectuado no Plano de
Monitorização que integra o EIA e no Plano de Aterro, deverá incidir na verificação da
qualidade de execução das actividades de desmantelamento das instalações sociais e de
higiene, da ausência de resíduos não mineiros na área da pedreira, assegurando condições
ambientais e de segurança adequadas.
Esta monitorização específica será realizada pelo Responsável Técnico da pedreira e
pelos respectivos responsáveis pelos trabalhos de desactivação, em contínuo, durante o
decurso das actividades de desactivação.
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6. Faseamento do Plano Ambiental e de Recuperação
Paisagística
O faseamento da recuperação paisagística decorrerá em simultâneo com o
encerramento das operações, em cada um dos patamares que atinge a cota final de
exploração, permitindo uma rápida reabilitação da pedreira e consequente integração na
envolvente. Embora o faseamento da lavra se encontre definido em 5 fases de exploração a
céu aberto, a recuperação paisagística far-se-á com base na existência de patamares
definitivos, cuja sua permanência para a circulação na pedreira não é essencial. Assim, pode
dizer-se que as fases de recuperação serão definidas por patamares, com base nas cotas finais
destes.
Mediante o avanço dos trabalhos de lavra, serão aterradas as zonas já exploradas, com
consequente plantação e sementeira. Assim, pode dizer-se que atrás da lavra vem a
modelação do terreno, que será seguida pela recuperação paisagística, Figura 26.

Figura 26. Esquema do avanço da recuperação paisagística na pedreira na área de exploração a céu
aberto.

As fases da recuperação também são definidas espacialmente, tal como o faseamento
da Lavra e correspondem aos mesmos espaços, Figura 27.

PLANO DE PEDREIRA | Julho de 2013

61

PLANO
P l a n o

DE

PEDREIRA

A m b i e n t a l

e

d e

R e c u p e r a ç ã o

P a i s a g í s t i c a

Pedreira da "Portela das Salgueiras" | Alcobertas | rio Maior
Maria Mira Consultores

Assim a Fase 0 da Recuperação corresponde aos trabalhos de condução e manutenção
da vegetação existente nas zonas de defesa. As Fases 1, 2, 3 e 4 correspondem aos trabalhos
de recuperação a desenvolver à medida que a configuração final das frentes for atingida.
Tal como já foi exposto no capítulo 3.2 do Plano de Lavra, os trabalhos de lavra,
modelação de aterro e acções de recuperação paisagística vão evoluindo de acordo com os
sentidos da lavra e de cima para baixo, conforme se pode observar na Figura 26.
Com este faseamento estima-se que ao fim dos primeiros 6 anos já existam frentes com
acções de recuperação concluídas

Fase 2
Fase 3

Fase 0

Fase 1

Fase 4

Figura 27 – Distribuição espacial das Fases de Recuperação Paisagística de acordo com a lavra.
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7. Custos da recuperação paisagística
O orçamento apresentado constitui uma estimativa de custos, tendo por base os valores
de mercado actuais resultantes da consulta a empresas das diversas especialidades. O valor
total da recuperação paisagística é de 93.630,75€ (noventa e três mil seiscentos e trinta euros
e setenta e cinco cêntimos) repartidos pelas seguintes grandes rubricas:
1 – Instalação da Pedreira ................................................................................ 5.275,00 €
2 – Condução e Protecção das Zonas de Defesa e Áreas não mexidas........... 22.021,65 €
3 – Modelação do Terreno. …....................................................................
8.429,60 €
4 – Preparação do terreno………………………….................................................. 21.979,00 €
5 – Instalação de Material Vegetal................................................................. 24.725,50 €
6 – Outras Obras …………………………..................................................................
00,00 €
7 – Desactivação da exploração…. ….........................................................
11.200,00 €
Com base no custo total da recuperação paisagística obtemos um valor aproximado de
recuperação de 0,53€/ m2 da área de pedreira.

8. Caução
A caução a prestar, em conformidade com o Artigo 52º do Decreto – Lei 270/2001, de 6
de Outubro, de acordo com a nova redacção introduzida pelo Decreto – Lei n.º 340/2007, de
12 de Outubro, é definida pela aplicação de uma das fórmulas constantes no ponto 5 do
mesmo artigo.
A aplicação destas fórmulas deverá reflectir a evolução dos trabalhos de exploração e de
recuperação. Como estes estão intimamente interligados, conforme o exposto no presente
Plano de Pedreira considera-se que a fórmula de cálculo que melhor serve os objectivos
pretendidos será a fórmula a).
X = Ctrec −

Ctrec
! ∗ (Avg + Arec)&
Atl

Tal como é referido, para a aplicação da fórmula de cálculo a), propõe-se que a caução a
prestar seja definida de acordo com o proposto nos planos trienais a apresentar após a
obtenção do licenciamento.
Pelo que o valor da caução a prestar estará de acordo com a estimativa de produção
para os três primeiros anos de pedreira “Portela das Salgueiras”, e assim sucessivamente de
acordo com os planos trienais a entregar.
Tendo em atenção que se estima que nos três anos iniciais o funcionamento da pedreira
se resumirá à área da Fase 1 com uma área total afectada a trabalhos de 8 969 m2. Assim, e
para se poder aplicar a fórmula a) a área licenciada não mexida (Avg) durante o 1º triénio
totaliza 169164 m2, não existindo área explorada recuperada (Arec) esta parcela é zero, como
exposto no presente PP a área total a licenciar (Atl) é de 178 133 m2 e que o valor
orçamentado para a execução do PARP proposto, Ctrec, é de 93.630,75 €; aplicando a fórmula
proposta temos:
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93.630,75
! ∗ (169164 + 0)3
178133
X = 4.714,31 €

X = 93.630,75 − /

Propõe-se, assim, o valor de 4.714,31 € (quatro mil setecentos e catorze euros e trinta e
um cêntimos) a prestar para o 1º triénio da pedreira “Portela das Salgueiras”.
Este valor deverá ser revisto de acordo com a evolução da produção da pedreira e do
cumprimento das acções propostas no PARP, que devem estar devidamente evidenciadas e
justificadas nos relatórios anuais de estatística e de acordo com as vistorias trienais. Desta
forma, é possível verificar se existem desvios ao proposto no presente Plano de Pedreira e
respectivo PARP.
De acordo com a evolução do cumprimento deste plano e em particular com a
constatação de áreas recuperadas o valor da caução poderá ser redefinido aplicando a fórmula
de cálculo agora proposta.
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V. Cronograma
Pedreira

do

Plano

de

Em função da evolução da lavra e subsequente recuperação paisagística, apresenta-se
no Quadro 15 o cronograma relativo à calendarização das actividades relacionadas com a
exploração (Plano de Lavra), modelação (Plano de Aterro), recuperação paisagística (Plano
Ambiental e de Recuperação Paisagística) e desactivação da Pedreira da “Portela das
Salgueiras”.
Quadro 15 - Cronograma das actividades da pedreira

TEMPO (ANOS)

ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

LAVRA
ATERRO
RECUPERAÇÃO
DESACTIVAÇÃO/M
ANUTENÇÃO

TEMPO (ANOS)

ACTIVIDADES
26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

LAVRA
ATERRO
RECUPERAÇÃO
DESACTIVAÇÃO/M
ANUTENÇÃO

TEMPO (ANOS)

ACTIVIDADES

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

73

LAVRA
ATERRO
RECUPERAÇÃO
DESACTIVAÇÃO/M
ANUTENÇÃO

PLANO DE PEDREIRA | Julho de 2013

65

PLANO

DE

C r o n o g r a m a

PEDREIRA
d o

P l a n o

d e

P e d r e i r a

Pedreira da "Portela das Salgueiras" | Alcobertas | rio Maior
Maria Mira Consultores

LEGENDA:
FASE 0

FASE 3

MANUTENÇÃO/ PRAZO DE GARANTIA

FASE 1

FASE 4

DESACTIVAÇÃO

FASE 2

FASE 5

Na área a céu aberto serão efectuados, nos últimos 4 anos de funcionamento da
pedreira, os últimos trabalhos de modelação de aterro e recuperação paisagística no fundo da
pedreira, na área onde estão localizados os parques de blocos e escombreiras provisórias.
De acordo com o cronograma, pode constatar-se que todos os trabalhos na pedreira
estarão concluídos ao fim de 70 anos, permanecendo a manutenção da recuperação por mais
2 anos, período em que a conservação das boas condições do aterro também será um
objectivo.
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V I.
Análise
Económica

de

Viabilidade

A avaliação da exploração, tem como objectivo determinar os custos operacionais, ou
seja, custos de funcionamento da exploração em causa.
Este capítulo assume-se como uma justificação sumária da viabilidade económica do
projecto, tendo por base o exigido na subalínea c), da alínea viii), do nº1 do artigo 27º do
Decreto-Lei nº 270/2001.
Assumiu-se, para os cálculos que agora são apresentados, que os equipamentos se
encontram disponíveis na empresa, ou seja, fazem parte do imobilizado da mesma.
Conforme descrito no Plano de Lavra o método de desmonte, tanto em subterrâneo
como a céu aberto, consiste na preparação de grandes massas, cujo arranque é executado
com fio diamantado e/ou roçadora.
De acordo com a definição da metodologia de exploração mista, áreas de exploração a
céu aberto e subterrâneo, e de configuração proposta para a pedreira, a partir da qual se
desenvolveu o Plano de Pedreira proposto, a produção anual será de 25000 m3, dos quais
apenas 70 % serão comercializados. Este valor elevado de aproveitamento do recurso deve-se
á qualidade do maciço rochoso bem como à metodologia de exploração/ aproveitamento do
recurso existente no Grupo Ruipedra. Tendo em atenção que o grupo tem unidades
transformadoras com capacidade de aproveitamento de matéria-prima extraída que em
outros exploradores seria considerado desperdício.
Existem diversas técnicas para efectuar uma análise económica, uma das mais utilizadas
encontra-se associada aos seguintes parâmetros: Valor actual do dinheiro; Taxa de
rentabilidade interna; Período de retorno.
Na análise exposta no Quadro 16 utilizou-se uma inflação de 3.5% no valor do dinheiro.
Esta inflação poderá ser ou não exagerada mas a conjuntura económica é neste momento
difícil de analisar. Não se prevê, de igual modo, nenhum aumento dos preços de venda pois,
devido ao período conturbado da economia nacional e internacional, não é espectável que o
mesmo suba nos próximos anos.
A avaliação partiu do princípio que a duração da pedreira a céu aberto será de 17 anos,
conforme previsto no plano de pedreira, mas esta duração poderá ser alterada conforme as
variações de produção/ solicitações de mercado. Esta previsão não contempla a exploração
subterrânea tendo em atenção que se iniciará a extracção desta frente a longo prazo pelo que
à época se deverá fazer a reavaliação dos custos de produção.
De acordo com análise do Quadro 16, verifica-se que a Pedreira “Portela das Salgueiras”
apresenta resultados positivos logo no primeiro ano mantendo-se rentável durante o período
analisado.
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Quadro 16 - Análise económica

Ano

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Venda de
m3 previstos
Valor da
Material (preço
vender
venda (S/IVA)
aplicados ao m3)
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221
222
223

17496
17496
17496
17496
17496
17496
17496
17496
17496
17496
17496
17496
17496
17496
17496
17496
17496
17496

3866616
3866616
3866616
3866616
3866616
3866616
3866616
3866616
3866616
3866616
3866616
3866616
3866616
3866616
3866616
3866616
3884112
3901608

Compra de
Monitorizações
Segurança
electricidade combustível Água
equipamentos (*) (poeiras e ruído) (estabilidade)

Massa extraída na frente e
preparação de trabalhos
m3

674500
0
0
50000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

1500
500
500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500

0
0
0
0
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000

190000
190000
190000
190000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000

6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

24996
24996
24996
24996
24996
24996
24996
24996
24996
24996
24996
24996
24996
24996
24996
24996
24996
24996

valor de
custo

total

76
1899696
78,66
1966185,36
81,4131 2035001,848
84,262559 2106226,9
87,211748 2179944,9
90,264159 2256242,9
93,423405 2335211,4
96,693224 2416943,8
100,07749 2501536,9
103,5802 2589090,7
107,20551 2679708,8
110,9577 2773498,6
114,84122 2870571,1
118,86066 2971041,1
123,02078 3075027,5
127,32651 3182653,5
131,78294 3294046,3
136,39534 3409338,0

custos de mão
de
obra(pessoal)

custos de
produção m3
(***)

Custos fixos
(Directoria
técnica, HST,
etc..)

Rendas (a)

FLUXO DE
CAIXA

7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500

9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650

14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400

37500
37500
37500
37500
37500
37500
37500
37500
37500
37500
37500
37500
37500
37500
37500
37500
37500
37500

1041770
1649780,64
1580964,152
1459739,088
1531021,15
1454723,08
1375754,57
1294022,17
1209429,14
1121875,35
1031257,18
937467,37
840394,92
739924,93
635938,49
528312,53
434415,66
336620,03

(*) – Pressupõe-se a compra de apenas dois equipamentos
(***) – Estes custos são bastante variáveis partiu-se do prossuposto que os custos são fixos, o que não é verdade, pois os mesmos podem ser inferiores num ano e ser superior no
outro

Pode-se considerar que as mesmas características de rentabilidade se manterão para a área a explorar em subterrâneo tendo em atenção que
quando esta fase iniciar trabalhos, aproximadamente 80 % da exploração a céu aberto estará recuperada e as áreas desafectadas da actividade extractiva
terão sido entregues á entidade gestora do baldio, implicando uma redução de custos associados à contratualização de terrenos e à manutenção
paisagística do espaço.
Podemos concluir, que o projecto é viável em todos os domínios, quer económico, quer técnico e na aplicabilidade do plano de recuperação
paisagística.
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VII
VII. Conclusão
O presente Plano de Pedreira está elaborado de forma a permitir compatibilizar o
aproveitamento de uma massa mineral com as restrições de ordenamento do território e de
Conservação da Natureza, ao estar projectada uma lavra mista, a céu aberto e em
subterrâneo.
Este Plano de Pedreira irá permitir:
•

•

•

•

•

•

•
•

Um aproveitamento e uma gestão racional do recurso geológico, e uma
adequada afectação de áreas, com a criação de tipologias de ocupação bem
definidas;
A criação de um espaço com características adequadas para a indústria
extractiva, mas passível de reconversão para outros usos com o final da
actividade;
Assegurar que ao fim dos primeiros 20 anos de actividade da pedreira
aproximadamente 80% da área de exploração a céu aberto estará recuperada,
sendo os restantes 20% utilizados para a gestão de parque de blocos,
escombreiras provisórias e acessibilidades às áreas de trabalho em subterrâneo
durante os trabalhos da fase 5 de exploração;
Com o desenvolvimento da exploração em subterrâneo criam-se condições
favoráveis para fauna cavernícola, tais como os quirópteros, bem como se
evitam os efeitos nefastos da degradação da paisagem e das condições biofísicas
da superfície;
Também com o desenvolvimento da exploração em subterrâneo consegue-se
compatibilizar a actividade extractiva com figuras de ordenamento do território
restritivas de afectação da superfície;
Assegurar as condições de segurança, higiene e saúde, através de uma
coordenação estrita entre o técnico de segurança e higiene e o médico do
trabalho e entre estes e o responsável técnico da pedreira;
Minimizar os impactes ambientais, através da adopção de medidas de
prevenção e monitorização durante a actividade.
Importa salientar que o calcário ornamental explorado nesta pedreira será
objecto, quase na totalidade, de exportação, tanto em bruto como em material
transformado.

Azambujeira, 31 Julho 2013

A Coordenadora do projecto
(Maria Júlia Mira, Eng.ª Geóloga)
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Esta página foi deixada em branco propositadamente.
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IX Plano de Segurança e Saúde
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1. INTRODUÇÃO
A Indústria extractiva e transformadora de rocha abrange um vasto e
diversificado conjunto de actividades com características bastante peculiares que
envolvem riscos específicos para os trabalhadores que implica um minucioso
levantamento de forma a prevenir, eliminando-os na origem ou mitigando os seus
efeitos. O presente Plano de Segurança, dada a especificidade da Pedreira da Portela
das Salgueiras que terá numa fase inicial lavra a céu aberto e numa fase a posteriori
lavra subterrânea, será alvo de revisão e possíveis alterações.
A revisão do plano deverá ser adaptada ao avanço dos trabalhos, com especial
atenção à lavra subterrânea, e serem efectuadas as respectivas alterações e
adaptações necessárias, tanto na peça escrita como nas desenhadas. Antes do início
dos trabalhos deverá ser realizada uma revisão ao plano, tanto nos trabalhos de lavra a
céu aberto como aquando do início da lavra subterrânea.

1.1 OBRIGAÇÕES
O Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras
(Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de Maio) define as obrigações específicas para a
Entidade Empregadora e para os seus colaboradores. Em 1999, foi publicado pelo
Instituto Geológico e Mineiro, “Regras de Boas Práticas no Desmonte a Céu Aberto”.
Obrigações da Entidade Empregadora:
•
•

•
•

•

•
•

Cumprir os preceitos legais e regulamentares sobre segurança, higiene e saúde
no trabalho aplicáveis;
Adoptar as medidas necessárias para obter uma correcta organização e uma
eficaz prevenção dos riscos que podem afectar a vida, integridade física e saúde
dos trabalhadores no local de trabalho;
Promover uma conveniente formação e informação de todos os trabalhadores
em matéria de higiene e segurança no trabalho;
Definir em regulamento interno as atribuições e deveres do pessoal directivo,
técnico e dos quadros médios quanto à prevenção de acidentes e de doenças
profissionais;
Fomentar a cooperação de todos os trabalhadores na prevenção de riscos
profissionais e no desenvolvimento das condições de bem-estar nos locais de
trabalho;
Ouvir as comissões de higiene e segurança e os técnicos ou encarregados de
segurança sobre as matérias da sua competência;
Promover as acções necessárias à utilização e manutenção das máquinas, dos
materiais e dos utensílios de trabalho nas devidas condições de segurança;
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•

•
•
•

Fornecer gratuitamente aos trabalhadores os equipamentos de protecção
individual, adaptados às condições e tipo de trabalho e aos utilizadores,
assegurando a sua higienização, conservação e utilização;
Garantir o normal funcionamento dos serviços médicos;
Manter em boas condições de higiene e funcionamento as instalações
sanitárias regulamentares;
Manter à disposição dos trabalhadores exemplares do Regulamento Geral de
Segurança e Higiene e no Trabalho nas Minas e Pedreiras e os demais preceitos
legais e regulamentos de higiene e segurança que interessem às actividades
desenvolvidas pelos trabalhadores.
Obrigações dos trabalhadores:

•

•

•
•

•
•

Cooperar na prevenção dos riscos profissionais e na manutenção da higiene dos
locais de trabalho, cumprindo as disposições do Regulamento Geral de
Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras e demais preceitos
aplicáveis, bem com as instruções dadas pela Entidade Empregadora;
Procurar adquirir conhecimentos sobre higiene, socorrismo e segurança no
trabalho que lhes sejam transmitidos pela Entidade Empregadora ou pelos
serviços oficiais;
Usar correctamente os equipamentos de protecção individual que lhes forem
fornecidos e zelar pelo seu bom estado de conservação;
Cumprir rigorosamente as normas e instruções sobre segurança, geral e
individual, e abster-se de quaisquer actos que possam originar situações de
perigo, nomeadamente alterar, deslocar, retirar, danificar ou destruir
dispositivos de segurança ou quaisquer outros sistemas de protecção;
Comunicar imediatamente ao seu superior hierárquico as avarias e deficiências
susceptíveis de provocarem acidentes;
Cuidar e manter a sua higiene pessoal, procurando salvaguardar a saúde e
evitar difusão de enfermidades contagiosas pelos demais trabalhadores.

Em 1995 e 1996 é publicado o Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de Novembro, e a
Portaria n.º 198/96, de 4 de Junho que se referem exclusivamente à segurança e saúde
na área das pedreiras.
O artigo 4º do DL nº324/95, de 29 de Novembro, considera ainda que o Entidade
Empregadora, para preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores, deve tomar as
necessárias medidas para que:
•

Os locais de trabalho sejam projectados, construídos, equipados, postos a
funcionar, utilizados e mantidos de acordo com as especificações do plano de
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

segurança e de saúde, para que os trabalhadores possam desempenhar as
tarefas que lhes são atribuídas sem perigo para a sua segurança e saúde e a dos
outros trabalhadores;
A exploração dos locais ocupados por trabalhadores se faça sob a supervisão de
um responsável;
As tarefas que envolvam riscos especiais sejam confiadas a trabalhadores
competentes e executadas de acordo com as instruções fornecidas;
Todas as instruções de segurança sejam compreensíveis para os trabalhadores
a que se destinam;
Seja detectada e combatida a deflagração de incêndios e explosões e a
formação de atmosferas explosivas;
Existam e estejam operacionais meios de evacuação e salvamento eficientes e
seguros;
Existam e estejam operacionais os sistemas de alarme e de comunicação para
permitir, se necessário, o desencadeamento imediato de operações de socorro,
evacuação e salvamento;
Existam instalações apropriadas de primeiros socorros;
Os exercícios de segurança se façam com intervalos regulares;
Sejam periodicamente avaliadas as medidas de protecção relativas à segurança
e saúde dos trabalhadores.
Sejam respeitadas as obrigações gerais do regime jurídico da promoção da
segurança e saúde no trabalho.
Sejam mantidos os locais de trabalho em boa ordem e em estado de
salubridade satisfatório;
Assegurem que as condições de acesso, deslocação e circulação não afectem a
segurança dos trabalhadores;
Assegurem a correcta movimentação dos materiais;
Efectuem a manutenção e o controlo das instalações e dos equipamentos antes
da sua entrada em funcionamento e depois com intervalos regulares;
Sejam delimitadas, sinalizadas, e organizadas as zonas de armazenagem de
materiais, em especial se se tratar de substâncias perigosas;
Sejam removidos, em condições de segurança, os materiais perigosos
utilizados;
Sejam armazenados, eliminados ou evacuados resíduos e escombros;
Cooperar na articulação dos trabalhos por si desenvolvidos com actividades de
exploração que existam no local ou no meio envolvente;
Sejam utilizados equipamentos de trabalho e de protecção colectiva e
individual, de acordo com a legislação em vigor.

O Artigo 127ª do Código do Trabalho (Anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro)
define que a Entidade Empregadora, sem prejuízo de outras obrigações, deve:

PLANO DE PEDREIRA | Julho de 2013

3

PLANO
P l a n o

DE
d e

PEDREIRA

S e g u r a n ç a

e

S a ú d e

Pedreira da "Portela das Salgueiras" | Alcobertas | rio Maior
Maria Mira Consultores

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Respeitar e tratar o trabalhador com urbanidade e probidade;
Pagar pontualmente a retribuição, que deve ser justa e adequada ao trabalho;
Proporcionar boas condições de trabalho, do ponto de vista físico e moral;
Contribuir para a elevação da produtividade e empregabilidade do trabalhador,
nomeadamente proporcionando--lhe formação profissional adequada a
desenvolver a sua qualificação;
Respeitar a autonomia técnica do trabalhador que exerça actividade cuja
regulamentação ou deontologia profissional a exija;
Possibilitar o exercício de cargos em estruturas representativas dos
trabalhadores;
Prevenir riscos e doenças profissionais, tendo em conta a protecção da
segurança e saúde do trabalhador, devendo indemnizá-lo dos prejuízos
resultantes de acidentes de trabalho;
Adoptar, no que se refere a segurança e saúde no trabalho, as medidas que
decorram de lei ou instrumento de regulamentação colectiva de trabalho;
Fornecer ao trabalhador a informação e a formação adequadas à prevenção de
riscos de acidente ou doença;
Manter actualizado, em cada estabelecimento, o registo dos trabalhadores com
indicação de nome, datas de nascimento e admissão, modalidade de contrato,
categoria, promoções, retribuições, datas de início e termo das férias e faltas
que impliquem perda da retribuição ou diminuição de dias de férias.

De acordo com o Artigo 281.º, do Código do Trabalho, os princípios gerais da
segurança e saúde no trabalho são:
•
•

•

•

•

O trabalhador tem direito a prestar trabalho em condições de segurança e
saúde.
A Entidade Empregadora deve assegurar aos trabalhadores condições de
segurança e saúde em todos os aspectos relacionados com o trabalho,
aplicando as medidas necessárias tendo em conta princípios gerais de
prevenção.
Na aplicação das medidas de prevenção, a Entidade Empregadora deve
mobilizar os meios necessários, nomeadamente nos domínios da prevenção
técnica, da formação, informação e consulta dos trabalhadores e de serviços
adequados, internos ou externos à empresa.
As Entidade Empregadoras que desenvolvam simultaneamente actividades no
mesmo local de trabalho, devem cooperar na protecção da segurança e da
saúde dos respectivos trabalhadores, tendo em conta a natureza das
actividades de cada um.
A lei regula os modos de organização e funcionamento dos serviços de
segurança e saúde no trabalho, que a Entidade Empregadora deve assegurar.
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•

•

São proibidos ou condicionados os trabalhos que sejam considerados, por
regulamentação em legislação especial, susceptíveis de implicar riscos para o
património genético do trabalhador ou dos seus descendentes.
Os trabalhadores devem cumprir as prescrições de segurança e saúde no
trabalho estabelecidas na lei ou em instrumentos de regulamentação colectiva
de trabalho, ou determinadas pelo Entidade Empregadora.

Para elaboração do Plano de Segurança e Saúde, que será colocado em prática
durante o período de actividade da exploração, foram seguidas as bases legais
relativas à documentação e legislação de prevenção e segurança no trabalho, quer as
de âmbito geral, quer as dedicadas à actividade extractiva em particular,
nomeadamente o Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 324/95 e tendo em conta as “Regras de
Boa Prática no Desmonte a Céu Aberto” publicado em 1999, pelo instituto Geológico e
Mineiro.
O Plano de Segurança e Saúde é um documento dinâmico que deve ser revisto
anualmente e sempre que houver alterações, ampliações ou transformações
importantes no local de trabalho (Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 324/95), assim como
sempre que se verifique que o seu conteúdo se encontra desajustado à luz da
legislação vigente.
Quando quaisquer especificações do plano de segurança e de saúde se
revelarem desadequadas durante a execução da obra, os trabalhadores devem
informar desse facto a Entidade Empregadora.
Os serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho devem tomar as medidas
necessárias para prevenir os riscos profissionais e promover a segurança e a saúde dos
trabalhadores.
A Entidade Empregadora deve manter à disposição das entidades com
competência fiscalizadora a documentação relativa à realização das actividades de
segurança, higiene e saúde no trabalho.
A instalação e comprovação da eficiência de todos os sistemas de segurança
descritos neste Plano têm de estar asseguradas no acto da vistoria à Pedreira da
Portela das Salgueiras.
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2 DEFINIÇÃO E OBJECTIVOS
O presente Plano de segurança e de saúde pretende dar satisfação ao estipulado
no n.º 1 do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de Novembro, relativo às
prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho a aplicar nas indústrias
extractivas.
Com a sua elaboração pretende-se a redução dos acidentes e incidentes na
Pedreira Portela das Salgueiras, através de uma prevenção e mitigação planeada dos
potenciais riscos.
Todo este plano tem como objectivo conseguir níveis de prevenção adequados
para evitar acidentes e doenças profissionais, assegurar uma correcta medicina de
assistência e estabelecer estruturas de higiene e estruturas sociais para os
trabalhadores.
As regras e conceitos expressos neste Plano devem ser sempre consideradas
como os requisitos mínimos exigidos e questões de segurança e saúde, tendo e conta a
legislação vigente.
Assim, na execução dos trabalhos será de realçar sempre os seguintes princípios
gerais:
•
•
•
•

Fazer cumprir a legislação nacional aplicável e todas as directrizes provenientes
das entidades fiscalizadoras competentes;
Organizar um sistema de segurança que permita uma eficaz prevenção dos
riscos que podem afectar a vida, saúde e integridade física dos trabalhadores;
Fomentar a cooperação entre os trabalhadores, tendo e vista a prevenção dos
riscos profissionais;
Garantir Informação aos trabalhadores, em termos que permitam a
compreensão de todas as medidas a tomar, no que respeita à segurança e
saúde no trabalho.
Estes nunca deverão substituir regras e conceitos mais exigentes.
São considerados neste plano:

•
•
•

A preservação da integridade dos trabalhadores e de todas as pessoas
envolvidas;
A organização do trabalho para que o risco seja mitigado;
A determinação das instalações e equipamentos necessários para protecção
colectiva e individual do pessoal;
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•
•
•
•
•
•

A definição das instalações sociais e de higiene para os trabalhadores;
O estabelecimento das normas de utilização dos elementos de segurança;
O Fornecimento dos conhecimentos adequados aos trabalhadores;
Os primeiros socorros e evacuação dos feridos e combate a incêndios;
A sinalização adaptada à pedreira;
O cumprimento da legislação vigente.

3 REGULAMENTAÇÃO E NORMALIZAÇÃO
A Entidade Empregadora deverá cumprir e fazer cumprir às pessoas singulares e
colectivas por si contratadas, incluindo trabalhadores independentes, as normas
relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho designadamente:
•
•
•
•
•
•

Decretos - Lei;
Decretos Regulamentares;
Portarias;
Normas;
Directivas Comunitárias;
Regulamentos Comunitários.

3.1 ENQUADRAMENTOS LEGAIS:

3.1.1 SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO
•

Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro – Regime jurídico da promoção da
segurança e saúde no trabalho;

3.1.2 SERVIÇOS DE PREVENÇÃO
•

•

Decreto-Lei n.º 110/2000, de 30 de Junho - estabelece as condições de acesso e
de exercício das profissões de técnico superior de segurança e higiene do
trabalho e de técnico de segurança e higiene do trabalho;
Portaria nº 137/2001, de 01 de Março - fixa o montante das taxas devidas pelos
actos relativos aos procedimentos e certificação, bem como dos de realização
de auditorias, a realizar pelos técnicos superior de segurança e higiene do
trabalho e técnico de segurança e higiene do trabalho;
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•
•

•
•
•

Lei n.º 14/2001, de 04 de Junho – altera o Decreto-Lei n.º 110/2000, de 30 de
Junho;
Portaria nº 467/2002, de 23 de Abril - regula a instrução do requerimento de
autorização de serviços externos ou de alteração de autorização, a vistoria
prévia e os parâmetros a ter em conta na decisão, de acordo com o regime
legal de organização e funcionamento das actividades de segurança, higiene e
saúde no trabalho;
Portaria n.º 299/2007, de 16 de Março – aprova o modelo de ficha de aptidão
dos exames médicos efectuados aos trabalhadores;
Portaria n.º 288/2009, de 20 de Março – aprova o modelo de relatório anual da
actividade dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho;
Portaria n.º 275/2010, de 19 de Maio – aprova as taxas devidas pelos serviços
dos organismos competentes para a promoção da segurança e saúde no
trabalho.

3.1.3 EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DAS PEDREIRAS
•
•

•

Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março – disciplina o regime jurídico de
revelação e aproveitamento de recursos geológicos;
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro – sobre a revelação e
aproveitamento de massas minerais, compreendendo a pesquisa e a
exploração.
Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro – republica o Decreto-lei n.º
270/2001, de 6 de Outubro.

3.1.4 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM PEDREIRAS
•
•

•

Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de Maio – Regulamento Geral de Segurança e
Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras;
Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de Novembro – estabelece as prescrições
mínimas de saúde e segurança a aplicar nas indústrias extractivas a céu aberto
e subterrâneas;
Portaria n.º 198/96, de 4 de Junho – regulamenta as prescrições mínimas de
segurança e saúde nos locais de trabalho e postos de trabalho das indústrias
extractivas a céu aberto ou subterrâneas.

3.1.5 LOCAIS DE TRABALHO
•

Decreto-Lei nº 347/93, de 1 de Outubro – estabelece o enquadramento relativo
às prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais de trabalho;
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•

Portaria nº 987/93, de 6 de Outubro - estabelece a regulamentação das
prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais de trabalho.

3.1.6 EQUIPAMENTOS DE TRABALHO
•

•

•
•

Decreto-Lei n.º 214/95, de 18 de Agosto – estabelece as condições de utilização
e comercialização de máquinas usadas, visando a protecção da saúde e
segurança dos utilizadores e de terceiros;
Decreto-Lei n.º 50/2005 de 25 de Fevereiro - transpõe para a ordem jurídica
interna a Directiva n.º 2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
27 de Junho, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a
utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e revoga o
Decreto-Lei n.º 82/99, de 16 de Março;
Decreto-Lei n.º 103/2008, de 24 de Junho – regras relativas à colocação no
mercado e entrada em serviço das máquinas e respectivos acessórios.
Directiva nº 86/295/CEE - relativa à harmonização das legislações dos Estados membros respeitantes às estruturas de protecção em caso de capotagem
(ROPS) de certas máquinas.

3.1.7 EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL
•
•
•

•

•

•

•

Norma Portuguesa NP 2310/89 – sobre equipamento de protecção individual.
Luvas de protecção. Definições, classificação e dimensões;
Norma Portuguesa NP EN 136/92 - aparelhos de protecção respiratória.
Máscaras completas. Características, ensaios e marcação;
Decreto-Lei n.º 128/93, de 22 de Abril – Transpõe para a ordem jurídica interna
a directiva do Concelho n.º 89/6867CEE, de 21 de Dezembro, relativa aos
equipamentos de protecção individual;
Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 de Outubro – transpõe para a ordem jurídica
interna a Directiva 89/656/CEE, de 30 de Novembro, relativa às prescrições
mínimas de segurança e de saúde dos trabalhadores na utilização de
equipamentos de protecção individual;
Portaria nº 988/93, de 06 de Outubro - estabelece a regulamentação relativa às
prescrições mínimas de segurança e saúde dos trabalhadores na utilização de
equipamento de protecção individual;
Portaria n.º 1131/93, de 4 de Novembro – estabelece as exigências essenciais
relativas à saúde e segurança aplicáveis aos equipamentos de protecção
individual;
Decreto-Lei n.º 139/95, de 14 de Junho - altera diversa legislação no âmbito dos
requisitos de segurança e identificação a que devem obedecer o fabrico e
comercialização de determinados produtos e equipamentos de protecção
individual;
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•

•

Portaria n.º 109/96, de 10 de Abril – altera os anexos I,II, IV e V da Portaria n.º
1131/93, de 4 de Novembro (estabelece as exigências essenciais relativas à
saúde e segurança aplicáveis aos equipamentos de protecção individual);
Despacho n.º 22 714/2003 do IPQ - II Série n.º 270, de 21 de Novembro publica a lista de normas harmonizadas no âmbito de aplicação da Directiva n.º
89/686/CEE, relativa a equipamentos de protecção individual (EPI).

3.1.8 SINALIZAÇÃO
•
•
•

•

Norma Portuguesa NP 523/66 – sobre sinais e símbolos;
Norma Portuguesa NP 3992/94 – sobre sinais de segurança;
Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de Junho – transpõe para o direito interno a
directiva referente às prescrições mínimas para a sinalização de segurança e
saúde no trabalho;
Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de Dezembro – regulamenta as prescrições
mínimas de colocação da sinalização de segurança e saúde no trabalho.

3.1.9 RUÍDO
•
•
•
•

Norma Portuguesa NP 1733/81 - estimativa da exposição ao ruído durante o
exercício de uma actividade profissional, com vista à protecção da audição;
Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de Setembro – protecção dos trabalhadores
contra os riscos devidos à exposição ao ruído;
Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro – emissões sonoras para o
ambiente dos equipamentos para utilização no exterior:
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro – regulamento geral do ruído.

3.1.10 ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS
•

•
•

•
•

Decreto-Lei nº 2/82, de 5 de Janeiro - determina a obrigatoriedade da
participação de todos os casos de doença profissional à Caixa Nacional de
Seguros de Doenças Profissionais;
Decreto-Lei n.º 362/93, de 15 de Outubro - regula a informação estatística
sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais;
Portaria nº 137/94, de 8 de Março - aprova o modelo de participação de
acidentes de trabalho e o mapa de encerramento de processo de acidente de
trabalho;
Decreto-Lei nº 142/99, de 30 de Abril - cria o Fundo de Acidentes de Trabalho,
com a interpretação do Decreto-Lei Nº 16/2003, de 3 de Fevereiro;
Decreto-Lei nº 159/99, de 11 de Maio - regulamenta o seguro de acidentes de
trabalho para os trabalhadores independentes;
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•
•

•
•
•

•

Decreto-Lei nº 382-A/99, de 22 de Setembro – altera o Decreto-Lei nº 159/99,
de 11 de Maio;
Portaria nº 11/2000, de 13 de Janeiro - aprova as bases técnicas aplicáveis ao
cálculo do capital de remição das pensões de acidentes de trabalho e aos
valores de caucionamento das pensões de acidentes de trabalho a que as
entidades empregadoras tenham sido condenadas ou a que se tenham
obrigado por acordo homologado;
Decreto-Regulamentar n.º 6/2001, de 5 de Maio - aprova a lista actualizada das
doenças profissionais e o respectivo índice codificado;
Decreto-Regulamentar n.º 76/2007, de 17 de Julho – republica o DecretoRegulamentar n.º 6/2001, de 5 de Maio;
Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro – publica a tabela nacional de
incapacidades por acidentes de trabalho e doenças profissionais e a tabela
nacional para avaliação de incapacidades permanentes em direito civil;
Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro – aprova o regime de reparação de
acidentes de trabalho e de doenças profissionais.

3.1.11 COMBATE A INCÊNDIOS
•
•
•
•

Norma Portuguesa NP 1800/81 – sobre agentes extintores. Selecção segundo
as classes de fogos;
Norma Portuguesa NP 3064/88 - utilização dos extintores de incêndio portáteis;
Norma Portuguesa NP 1553/78 – sobre segurança contra incêndios.
Classificação dos fogos quanto à natureza do material em combustão.
Decreto-Lei nº 220/2008 - estabelece o regime jurídico da segurança contra
incêndios em edifícios.

4 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS E MEDIDAS DE
PREVENÇÃO
4.1 RISCOS ASSOCIADOS AOS TRABALHOS DE PEDREIRA
As actividades relacionadas com a Pedreira Portela das Salgueiras que podem
apresentar riscos para os trabalhadores e/ou terceiros são:
•
•
•

Preparação:
Decapagem;
Desmonte das “Cabeças” ou “Lapiás”;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abertura de Caixas e Canais.
Desmonte:
Perfuração;
Corte;
Derrube;
Esquartejamento.
Remoção e Transporte:
Remoção de Blocos Comercializáveis;
Remoção de Escombros.

Após a exploração processa-se a desactivação da pedreira com a remoção dos
apoios e de todos os equipamentos utilizados durante a actividade extractiva.
No Quadro 1 são apresentados os principais riscos associados ao funcionamento
da pedreira.
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Quadro 1 - Levantamento de riscos na Pedreira “Portela das Salgueiras”

Riscos Gerais

Efeitos

Medidas de Prevenção

Riscos Mecânicos

Desabamento /
Deslizamento de
massas à superfície

•
•
•
•

Desabamento
/Deslizamento de
massas em
subterrâneo

•
•
•
•
•

Soterramento
Lesões Músculoesqueléticas;
Danificação de
equipamentos
Morte

Soterramento
Esmagamento
Lesões Músculoesqueléticas;
Danificação de
equipamentos
Morte

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

PLANO DE PEDREIRA | Julho de 2013

Usar capacete
Usar botas de protecção
Armazenar as terras respeitando o seu
ângulo de repouso
Deixar zonas de defesa em relação a
escavações, estradas ou caminhos,
instalações sociais e de higiene e de
zonas de trabalhos com equipamentos
que produzam vibrações substanciais;
Usar capacete
Usar botas de protecção
Para Queda de Blocos:
Pregagens;
Ancoragens;
Desplacamento de grandes massas:
Ancoragens;
Cabos;
Entulhamento;
Escorregamento de terras ou zonas
alteradas:
o Rede Malhasol;
o Drenos;
o Pregagens ou ancoragens;
o Argamassa Projectada.
Rotura de Pilares:
o Pregagens;
o Ancoragens;
o Cintagens (Cintas metálicas
com pregagens)
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Riscos Gerais

Efeitos

Medidas de Prevenção

Riscos Mecânicos
•
•
•
Queda de
equipamentos ou
de cargas

•
•
•
•

Esmagamentos
Lesões Músculoesqueléticas;
Danificação de
equipamentos
Morte

•

•

•
•

Atropelamentos

•
•
•

Esmagamento
Lesões Músculoesqueléticas
Morte

•

•
•

•
Queda de pessoas
ao mesmo nível

•

Lesões Músculoesqueléticas

•
•
•

Choque com
objectos por perda
de tracção, falha no
sistema de
travagem ou má
condução
Entalamentos e
Cortes

•
•
•

•

Lesões Músculoesqueléticas;
Morte;
Danificação de
equipamentos
Lesões Músculoesqueléticas
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•
•

•

Não exceder as capacidades do
equipamento;
Distribuir uniformemente a carga;
Utilizar as vias de circulação com pisos
em bom estado e pouco inclinadas;
Proceder à verificação diária e
inspecção periódica dos
equipamentos;
Efectuar uma manutenção preventiva,
periódica e correctiva;
o Zonas de defesa durante as
operações de movimentação
de cargas e de zonas de
armazenamento.
Efectuar uma manutenção preventiva,
periódica e correctiva;
Sinalizar as zonas de movimentação de
cargas
Sinalização sonora e luminosa nos
veículos e máquinas, durante as
operações de movimentação de cargas
Limitar a velocidade de circulação;
Interditar o acesso a pessoas estranhas
a zonas onde circulem veículos e
máquinas
Manter o piso das zonas de circulação
não escorregadio;
Desimpedir de obstáculos as zonas de
circulação
Usar calçado com sola antiderrapante;
Sinalizar obstáculos que não possam
ser removidos;
Evitar circular em rampas muito
escorregadias e muito inclinadas;
Efectuar uma manutenção preventiva,
periódica e correctiva.

Efectuar uma manutenção preventiva,
periódica e correctiva;
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Riscos Gerais

Efeitos

Medidas de Prevenção

Riscos Mecânicos
•
•

Amputações
Morte

•
•
•

•

Utilizar ferramentas em perfeitas
condições;
Usar equipamento de Proteção
individual adequado;
Manuseamento, manobra e utilização
de equipamento por pessoal formado
e certificado;
Respeitar as distâncias de segurança.

Ruído
•
•
Ruído

•

•
•

Lesões nos órgãos
auditivos;
Perturbações da
comunicação;
Afectação do
sistema nervoso
central;
Fadiga;
Diminuição do
rendimento.

•
•
•

Utilizar equipamentos mais modernos
e menos ruidosos;
Reduzir tempos de exposição;
Utilizar supressores de som

Poeiras
•
•
Poeiras
•

Pneumoconioses
Dificuldade de
respiração
Diminuição do
rendimento

•
•

Regar periodicamente as vias de
circulação;
Utilizar equipamento de protecção
individual adequado.

Riscos Térmicos
•
Intempérie e
exposições
excessivas ao
ambiente
subterrâneo

•
•

Perturbações
físicas;
Diminuição do
rendimento;
Patologias
associadas ao
calor, frio e
humidade
excessiva.
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•
•
•
•

Redução do tempo de exposição;
Usar vestuário adoptado ao clima;
Usar calçado de protecção adaptado
ao clima;
Evitar exposição desnecessária.
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Riscos Gerais

Efeitos

Medidas de Prevenção

Riscos Gerais

Electrocussão

•
•
•
•
•
•
•

Electrocussão
Esticão
Contracção
Tetanização
Fibrilhação
ventricular
Queimaduras
Morte

•

•
•

•

•
•

Explosão ou
Incêndio

•
•

•

Projecção de
massas;
Lesões diversas;
Danificação de
equipamentos,
instalações e
outros;
Morte

•

•

•

•
•
Contracção de
doenças

Quebra de luz
artificial no interior
das galerias

•
•

•
•
•
•
•

Trabalhadores
doentes
Absentismo

•

•
Pânico
Acidentes;
Lesões diversas;
Diminuição do
rendimento;
Lesões Músculoesqueléticas
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•
•

•

- Manter os braços das máquinas
abaixo da altura da cabine, quando
perto do cabo eléctrico
Inspecção aos cabos e zonas eléctricas
das máquinas;
Não tocar em cabos eléctricos em
zonas húmidas;
Garantir uma margem de segurança
durante o rebentamento de cargas
explosivas;
Interditar a circulação de viaturas
durante as operações;
Somente técnicos credenciados
poderão realizar todas as operações
de transporte, implantação e
rebentamento das cargas explosivas;
Armazenamento de cargas explosivas,
combustíveis e de lubrificantes em
locais apropriados
Sinalizar adequadamente os locais de
armazenamento das substâncias atrás
referidas com sinais de proibição e de
perigo, adequados
Manter fechado o acesso aos locais de
armazenamento destas substâncias
Utilizar copos individuais para os
trabalhadores ingerirem água;
Os trabalhadores devem ter à sua
disposição água potável em
quantidade suficiente;
Possuir instalações de higiene limpas e
em bom estado;
Instalação ao longo das galerias de
iluminação de segurança;
Capacetes com lanternas, de
preferência com lâmpadas de baixo
consumo (led’s);
Sinalização de segurança autoreflectora.
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4.2 MEDIDAS DE SEGURANÇA BÁSICAS A TOMAR NA OPERAÇÃO DE
PEDREIRAS SUBTERRÂNEAS:
•
•
•

•

•

As zonas que apresentem fracturação (com linha de fractura desfavorável)
nunca devem ser usadas para formar os futuros pilares;
As galerias devem ser criadas tendo em conta o equipamento a utilizar e o
tamanho dos blocos a serão retirados;
As indicações para as câmaras e pilares devem ser seguidas em relação à
direcção e inclinação das descontinuidades na rocha utilizável, de forma a
aumentar tanto o factor de rendimento como de segurança;
Deverá existir uma monitorização contínua da relação pilares, teto das galerias
e área das galerias, relativamente à estabilidade e aos parâmetros geomecânicos da rocha;
Medidas de segurança em matéria de ventilação devem ser observados e
serem prioritárias, sendo um factor crucial na prevenção e mitigação dos riscos
associados.

4.3 MEDIDAS A TOMAR NA OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CORTE E
DESMONTE:
Associados aos equipamentos de corte e desmonte os riscos prováveis mais
comuns são:
• Atropelamento;
• Projecção de objectos e partículas;
• Esmagamento;
• Corte;
• Queda;
• Electrocução;
• Incêndio;
• Queimaduras;
• Entaladelas;
• Pancadas;
• Ruído:
• Vibrações;
• Poeiras;
• Interferências com infra-estruturas.
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Existem algumas medidas gerais que o operador de equipamento de corte e
desmonte podem tomar de modo a mitigar os riscos associados a estes equipamentos.
Nomeadamente, deve verificar sempre:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respeitar as indicações de segurança e manuseamento do equipamento,
nomeadamente da serra de corte e do fio diamantado, indicadas pelo
fabricante;
Utilizar vestuário e equipamento de protecção individual adequado à função de
operador do equipamento;
O modo adequado de executar o trabalho;
A realização das revisões periódicas;
Devem comunicar as anomalias e confirmar a sua reparação;
Devem assegurar-se de que foram feitas as verificações do equipamento;
Devem guardar distâncias de segurança;
Não permitir o acesso à máquina de pessoas não autorizadas;
Antes de iniciar os trabalhos verificar o bom funcionamento dos comandos;
É proibido abandonar o equipamento enquanto este estiver em
funcionamento;
Estar habilitado e com formação específica para o desempenho da função;
O equipamento deve ser dotado, ou estar junto ao equipamento, de um
extintor de pó químico seco tipo ABC de 6 KG.
O plano de avanço de corte deve realizar-se segundo a determinação do
projecto.
Nunca utilizar equipamentos com avarias ou em mau estado de conservação.
Deve proceder-se primeiro às reparações e só depois iniciar-se os trabalhos.

4.4 MEDIDAS A TOMAR NA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS:
Existem algumas medidas gerais que o operador das máquinas pode tomar de
modo a minimizar os riscos associados a estes equipamentos.
Nomeadamente, deve verificar sempre:
•
•
•
•

O modo adequado de executar o trabalho;
O bom funcionamento dos travões, da embraiagem, dos órgãos hidráulicos e
de direcção;
O bom estado dos pára-brisas, dos restantes vidros, dos espelhos, do aviso
sonoro, das luzes e de outros elementos de sinalização de veículo;
Existência de extintor na cabina;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A realização das revisões periódicas;
Devem circular de acordo com as regras e a sinalização do local;
Devem circular com a velocidade adequada ao movimento e ao local;
Devem apoiar-se num sinaleiro em manobras difíceis, com falta de visibilidade
ou quando resulte impedimento para o trânsito de outros veículos ou pessoas;
Não é permitido o transporte de pessoas fora das cabines ou das caixas
apropriadas para transporte de pessoas, nem ultrapassar a lotação de
segurança.
Não devem estacionar o veículo nos locais de circulação nem o abandonar sem
estar parado, com os sistemas de segurança e de imobilização accionados;
Não devem iniciar marcha sem assentar a báscula e sem fechar os taipais.
Não devem transportar carga em excesso e assegurar-se do seu bom
acondicionamento;
Devem garantir a limpeza do veículo e não largar lamas na via pública;
É obrigatório o uso de equipamento de protecção individual adequado;
Devem comunicar as anomalias e confirmar a sua reparação;
Devem assegurar-se de que foram feitas as verificações do equipamento.
A inclinação e estabilidade dos solos.
A sequência e posição adequadas das manobras a realizar.
As condições gerais adequadas de segurança do veículo.
Devem circular de acordo com a sinalização do local.
Devem circular com a velocidade adequada face ao movimento e ao estado da
via.
Devem observar as indicações de estabilidade do veículo em declive e verificar
a estabilidade do solo da plataforma em que realizem os trabalhos.
Devem guardar distâncias de segurança.

4.4.1 MEDIDAS ESPECÍFICAS A TOMAR NA OPERAÇÃO DA ESCAVADORA GIRATÓRIA
Associados à escavadora giratória os riscos mais comuns são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropelamento;
Deslizamento;
Capotamento;
Queda;
Colisão;
Incêndio;
Queimaduras;
Entaladelas;
Pancadas;
Ruído:
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•
•
•

Vibrações;
Poeiras;
Interferências com infra-estruturas.

•

Para além das medidas gerais mencionadas acima, o condutor da escavadora
giratória deve ainda:

•
•
•
•

Não subir pelas jantes ou lagartas para evitar quedas;
Entrar de frente para a máquina, segurando-se com ambas as mãos;
Não permitir o acesso à máquina de pessoas não autorizadas;
Não guardar combustível, desperdícios ou trapos engordurados no interior da
máquina, para evitar incêndios;
Tomar todas as precauções com os movimentos do balde que pode oscilar em
todas as direcções e atingir a cabina;
Antes de iniciar os trabalhos verificar o bom funcionamento dos comandos;
Ajustar de modo a facilitar os movimentos e evitar fadiga;
O plano de avanço da escavação deve realizar-se segundo a determinação do
projecto;
Deve guardar-se uma distância igual à do alcance máximo do braço da
escavadora, à volta da máquina. É proibida a realização de outros trabalhos ou
permanência de pessoas;
Não são de admitir na pedreira, escavadoras desprovidas de cabinas dotadas de
pórticos de segurança anti-capotamento e anti-impactos;
Deve fazer-se uma revisão periódica dos pontos de escape para evitar que os
gases penetrem na cabina;
As escavadoras a utilizar nesta pedreira devem cumprir a legislação vigente
relativamente à circulação na via pública;
É proibido aos condutores abandonar a máquina com o motor a trabalhar;
É proibido abandonar a máquina sem que o balde esteja descido;
É proibido o transporte de pessoas sobre a máquina;
Não é permitida a utilização do braço da máquina para içar pessoas mesmo em
trabalhos pontuais;
A escavadora terá luzes e buzina de marcha – atrás;
É expressamente proibido o manejo de grandes cargas quando se façam sentir
ventos fortes;
A escavadora deve ser dotada de um extintor de pó químico seco tipo ABC de 6
KG.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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4.4.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS A TOMAR NA OPERAÇÃO DA PÁ CARREGADORA
Associados à pá carregadora os riscos mais comuns são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropelamento;
Deslizamento;
Capotamento;
Descontrole;
Queda da pá;
Colisão;
Contacto com linhas eléctricas;
Interferência com redes técnicas;
Desmonte;
Incêndio;
Queimaduras;
Projecção de objectos;
Quedas;
Pancadas;
Vibrações;
Poeiras;
Ruído.

Para evitar riscos com a utilização da pá carregadora existem ainda outras
medidas de prevenção que devem ser tomadas:
•
•
•
•

•
•

Ao subir ou descer a pá devem utilizar os comandos, de modo a evitar
acidentes por queda;
Os operadores nunca devem saltar directamente da máquina para o solo, pois
pode constituir perigo eminente para o próprio;
Não devem ser realizados ajustes ou afinações com a máquina em movimento
ou com o motor em funcionamento por constituir risco de acidente;
Nunca devem utilizar-se máquinas avariadas ou em mau estado de
conservação. Deve proceder-se primeiro às reparações e só depois iniciar os
trabalhos;
Não guardar desperdícios ou panos impregnados de óleos ou matérias gordas
sobre a máquina a fim de evitar riscos de incêndio;
Em caso de sobreaquecimento do motor não se deve abrir directamente a
tampa do radiador. O vapor expelido pode causar queimaduras graves;
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Deve-se evitar o contacto com o líquido anticorrosivo. Sempre que seja
necessário utilizá-lo deve-se proteger com luvas e óculos anti-projecções;
Convém recordar que o óleo do motor está quente quando o motor também
está. Deve-se proceder à mudança só com o motor frio;
Não se deve fumar quando se manipula a bateria, pode incendiar-se;
É proibido fumar quando se procede ao abastecimento de combustível, por ser
inflamável;
Não se deve tocar directamente no electrólito da bateria com os dedos. Se for
necessário fazê-lo por algum motivo, deve-se utilizar luvas impermeáveis;
Se tiver que se mexer no sistema eléctrico por qualquer motivo, deve-se
desligar o motor e retirar a chave da ignição;
Durante a limpeza da máquina deve utilizar-se protecção adequada, tal como:
máscara, fato de macaco e luvas de borracha, quando se utilize ar comprimido,
a fim de evitar lesões por projecções de objectos;
Antes de proceder a qualquer reparação dos tubos do sistema hidráulico, devese esvaziá-los e limpá-los de óleo. Recorda-se que o óleo do sistema hidráulico
é inflamável;
Não se deve aliviar os travões da máquina na posição de parada, sem que antes
se instale calços de imobilização nas rodas;
Se houver necessidade de proceder ao arranque da máquina com o auxílio da
bateria de outra, deve-se evitar que os cabos se toquem e produzam chispas.
Os líquidos das baterias libertam gases inflamáveis. A bateria pode explodir
devido às chispas;
A pressão dos pneus deve ser vigiada de modo a que não se ultrapasse a
pressão recomendada pelo fabricante;
Devem ser vistos periodicamente todos os pontos de escape do motor a fim de
assegurar que o condutor não inale, na cabina, gases provenientes da
combustão. Esta precaução será extrema no caso dos motores providos de
ventilador de aspiração para o radiador;
As máquinas devem estar dotadas de um extintor de pó químico seco tipo ABC
de 6 kg;
Não é permitido aos condutores abandonarem a máquina com a pá levantada
sem a apoiar devidamente;
A pá ou balde durante os transportes de terras devem permanecer o mais baixo
possível de forma a que a deslocação se faça com a maior estabilidade;
As subidas e as descidas em carga da pá ou balde devem efectuar-se sempre
em velocidade reduzida;
A circulação sobre terrenos irregulares deve-se efectuar a baixa velocidade.
Não é permitido transportar pessoas no interior do balde;
Não é permitido utilizar a máquina como meio de elevação de pessoas mesmo
para executar trabalhos pontuais;
Não é permitido o acesso à pá carregadora utilizando vestuário solto ou
desabotoado;
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•
•
•
•

É proibido empoleirar-se na pá durante a realização de qualquer movimento;
É proibido subir ou baixar a pá em andamento;
A pá carregadora a utilizar estará dotada de luzes e de avisador sonoro de
marcha-atrás;
Não é permitido o manejo de grandes cargas sob regime de ventos fortes. O
choque do vento pode tornar a carga instável.

4.4.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS A TOMAR NA OPERAÇÃO DE DUMPERS ARTICULADOS
PESADOS
Associados Ao Dumper Articulado Pesado os riscos mais comuns são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropelamento;
Deslizamento;
Capotamento;
Descontrole;
Colisão;
Interferência com redes técnicas;
Desmonte;
Incêndio;
Queimaduras;
Projecção de objectos;
Quedas;
Pancadas;
Vibrações;
Poeiras;
Ruído.

Para evitar riscos com a utilização do Dumper Articulado Pesado existem ainda
outras medidas de prevenção que devem ser tomadas:
•
•
•
•

Os operadores nunca devem saltar directamente do Dumper para o solo, pois
pode constituir perigo eminente para o próprio;
Não devem ser realizados ajustes ou afinações com o Dumper em movimento
ou com o motor em funcionamento por constituir risco de acidente;
Nunca se deve utilizar máquinas avariadas ou em mau estado de conservação.
Deve proceder-se primeiro às reparações e só depois iniciar-se os trabalhos;
Não guardar desperdícios ou panos impregnados de óleos ou matérias gordas
sobre o Dumper a fim de evitar riscos de incêndio;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Em caso de sobreaquecimento do motor não se deve abrir directamente a
tampa do radiador. O vapor expelido pode causar queimaduras graves;
Deve-se evitar o contacto com o líquido anti-corrosão. Sempre que seja
necessário utilizá-lo deve-se proteger com luvas e óculos anti-projecções;
Convém recordar que o óleo do motor está quente quando o motor também
estar. Deve-se proceder à mudança só com o motor frio;
Não se deve fumar quando se manipula a bateria, pode incendiar-se;
É proibido fumar quando se procede ao abastecimento de combustível, por ser
inflamável;
Não se deve tocar directamente no electrólito da bateria com os dedos. Se for
necessário fazê-lo por algum motivo, deve-se utilizar luvas impermeáveis;
Se tiver que se mexer no sistema eléctrico por qualquer motivo, deve-se
desligar o motor e retirar a chave da ignição;
Durante a limpeza do veículo deve utilizar-se protecção adequada, tal como:
máscara, fato de macaco e luvas de borracha, quando se utilize ar comprimido,
a fim de evitar lesões por projecções de objectos;
Antes de proceder a qualquer reparação dos tubos do sistema hidráulico, devese esvaziá-los e limpá-los de óleo. Recorda-se que o óleo do sistema hidráulico
é inflamável;
Não se deve aliviar os travões da máquina na posição de parada, sem que antes
se instale calços de imobilização nas rodas;
Se houver necessidade de proceder ao arranque da máquina com o auxílio da
bateria de outra, deve-se evitar que os cabos se toquem e produzam chispas.
Os líquidos das baterias libertam gases inflamáveis. A bateria pode explodir
devido às chispas;
A pressão dos pneus deve ser vigiada de modo a que não se ultrapasse a
pressão recomendada pelo fabricante;
Devem ser vistos periodicamente todos os pontos de escape do motor a fim de
assegurar que o condutor não inale, na cabina, gases provenientes da
combustão. Esta precaução será extrema no caso dos motores providos de
ventilador de aspiração para o radiador;
As máquinas devem estar dotadas de um extintor de pó químico seco tipo ABC
de 6 kg;
Não é permitido aos condutores abandonarem a máquina com a báscula
levantada sem a apoiar devidamente;
A caixa basculante durante os transportes de terras devem permanecer o mais
baixo possível de forma a que a deslocação se faça com a maior estabilidade;
As subidas e as descidas, quando necessário, em carga da caixa basculante
devem efectuar-se sempre em velocidade reduzida;
A circulação sobre terrenos irregulares deve-se efectuar a baixa velocidade.
Não é permitido transportar pessoas no interior da caixa basculante, nem no
exterior da cabina;
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•
•
•
•
•

Não é permitido utilizar o dumper como meio de elevação de pessoas mesmo
para executar trabalhos pontuais;
É proibido empoleirar-se em qualquer parte do corpo do dumper durante a
realização de qualquer movimento;
É proibido subir ou baixar a caixa basculante em andamento;
O dumper deverá estar dotado de luzes para condução, luzes de apoio às
operações, luzes sinalizadoras e de avisadores sonoros;
A carga e descarga da caixa basculante só deverão ser efectuadas aquando da
certeza que todas as pessoas estão no exterior da zona de segurança;

5 PLANOS DE PREVENÇÃO
5.1 PLANO DE SINALIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO

As normas técnicas de execução do Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de Junho,
relativo às prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde no
trabalho, foram estabelecidas pela Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de Dezembro. Assim,
os meios e dispositivos de sinalização a colocar na Pedreira “Portela das Salgueiras”
têm de obedecer aos seguintes requisitos (Artigo 4.º da referida Portaria):
•
•

•
•
•

•

Devem ser regularmente limpos, conservados, verificados e, se necessário,
reparados ou substituídos;
Os sinais de proibição, aviso, obrigação, salvamento ou de socorro, bem como
os relativos ao material de combate a incêndios, devem obedecer às
características de forma e aos pictogramas indicados no quadro II do anexo da
referida Portaria;
As placas de sinalização devem ser de materiais que ofereçam a maior
resistência possível a choques, intempéries e agressões do meio ambiente;
As dimensões e as características calorimétricas e fotométricas da sinalização
devem garantir boa visibilidade e a compreensão do seu significado;
Os sinais de proibição devem ter forma circular, um pictograma negro sobre
fundo branco, uma margem e uma faixa em diagonal vermelhas, devendo a cor
vermelha ocupar, pelo menos, 35% da superfície do sinal e a faixa em diagonal
estar inclinada a 45° no sentido descendente, da esquerda para a direita;
Os sinais de aviso devem ter forma triangular, um pictograma negro sobre
fundo amarelo, que deve cobrir, pelo menos, 50% da superfície do sinal, e uma
margem negra;
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•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

Os sinais de obrigação devem ter forma circular e um pictograma branco sobre
fundo azul, que deve cobrir, pelo menos, 50% da superfície do sinal;
Os sinais de salvamento ou de socorro devem ter forma rectangular ou
quadrada e um pictograma branco sobre fundo verde, que deve cobrir, pelo
menos, 50% da superfície do sinal;
Os sinais que dão indicações sobre o material de combate a incêndios devem
ter forma rectangular ou quadrada e um pictograma branco sobre fundo
vermelho, que deve cobrir, pelo menos, 50% da superfície do sinal;
Os sinais devem ser instalados em local bem iluminado, a altura e em posição
apropriadas, tendo em conta os impedimentos à sua visibilidade desde a
distância julgada conveniente (Artigo 6.º);
Em caso de iluminação deficiente devem usar-se cores fosforescentes,
materiais reflectores ou iluminação artificial na sinalização de segurança (Artigo
6.º);
Os sinais devem ser retirados sempre que a situação que os justificava deixar
de se verificar (Artigo 6.º);
Os extintores de combate a incêndios devem ser de cor vermelha, devendo o
restante equipamento ser identificado pela cor vermelha dos locais onde se
encontra ou dos acessos a estes mesmos locais (Artigo 8.º);
A superfície vermelha associada ao equipamento de combate a incêndios deve
ter uma área suficiente para permitir a sua fácil identificação (Artigo 8.º);
A sinalização dos riscos de choque contra obstáculos, bem como de queda de
objectos ou de pessoas no interior das zonas da empresa, ou do
estabelecimento a que o trabalhador tenha acesso no âmbito do seu trabalho,
é feita com as cores amarelas e negra alternadas, ou com as cores vermelhas e
branca alternadas (Artigo 9.º);
A sinalização referida anteriormente deve ter em conta as dimensões do
obstáculo ou do local perigoso a assinalar e ser constituída por bandas de duas
cores alternadas com superfícies sensivelmente iguais, sob a forma de faixas
com uma inclinação de cerca de 45°, tal como indicado no quadro II do anexo
da referida Portaria (Artigo 9.º);
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 objectos e situações
que poderão provocar determinados perigos;
Esta sinalização serve também para indicar a posição de dispositivos que sejam
importantes do ponto de vista de segurança, bem como recomendar formas de
actuação;
Os sinais de segurança devem ser colocados junto dos locais de trabalho, de um
modo bem visível, devendo estes ter as dimensões indicadas na legislação. Os
sinais existentes devem ser capazes de informar sobre os principais riscos
existentes, bem como facultar as informações necessárias numa situação de
emergência;
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•

•
•

A afixação de cartazes é um meio utilizado para alertar os trabalhadores da
necessidade de usarem o equipamento de protecção individual e manter os
locais de trabalho mais aprazíveis evitando, deste modo, os acidentes e as
doenças profissionais;
A circulação nas zonas de extracção está interdita a camiões e pessoas a pé;
Tanto na zona de extracção como no local de carregamento a velocidade é
limitada a um máximo de 20 km/h.

Nos termos do Artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, no prazo de 60 dias após o
início da actividade da Pedreira devem ser levados a cabo os seguintes pontos:
•

•
•

•

•
•

Deve ser instalada à entrada da pedreira uma placa de dimensões adequadas e
em local de boa visibilidade, identificadora da pedreira, da empresa
exploradora, da data do licenciamento, da entidade licenciadora e do técnico
responsável, bem como de sinalização adequada, anunciando a aproximação
dos trabalhos.
Os limites da área licenciada têm de estar devidamente sinalizados e todo o
perímetro da área de intervenção deve estar vedado.
As bordaduras da escavação onde tenham sido finalizados os trabalhos de
avanço do desmonte têm de estar obrigatoriamente protegidas por vedação de
características adequadas às condições próprias do lugar.
Toda a área da pedreira tem de estar delimitada com a colocação de estacas
elevadas a 1,5m do solo, pintadas de amarelo, cor-de-laranja ou vermelho e
aplicadas por forma a que, de cada uma delas, seja visível a anterior e a
posterior.
Nos limites das escavações ou onde exista desnível e altura acentuada deverão
ser colocados Guarda-Corpos.
Deverá ser instalado um sistema de sinalização sonora no interior das galerias.

Na pedreira serão colocados sinais apropriados, tal como se apresenta nas peças
desenhadas 9.01 e 9.02 do PP. Seguidamente, no Quadro 2, é apresentada uma
listagem desses sinais.
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Quadro 2 – Sinalização a ser colocada:

Sinal

Designação

Sinal

Designação

Cargas Suspensas

Perigo Escavação
Profunda

Perigo de
Derrocada

Perigos Vários

Perigo de
Electrocussão

Queda em Desnível

Trabalhos em
Pedreira
Subterrânea

Trabalhos em
Pedreira

Entrada e Saída de
Viaturas

Veículos de
Movimentação de
Cargas

Final de Todas as
Proibições

Proibido Circular a
Mais de 20 Km/h
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Sinal

Designação

Sinal

Designação

Proibida a Entrada
a Pessoas
Estranhas

Proibido Fazer
Lume e Fumar

Proibido Parar e
Estacionar

Ponto de
Encontro

Primeiros Socorros

Telefone de
Emergência

Obrigatório Uso de
Botas de Proteção

Obrigatório Uso
de Capacete de
Proteção

Obrigatório Uso de
Colete de Alta
Visibilidade

Uso Obrigatório
de Luvas de
Proteção

Obrigatório Uso de
Óculos de
Proteção

Uso Obrigatório
de Supressores de
Som

Sinalização de
Identificação dos
Espaços
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5.2 PLANO DE PROTECÇÃO COLECTIVA
Visto ser praticamente impossível eliminar todos os riscos na fonte com medidas
de prevenção primárias existe a necessidade de recorrer a equipamentos de protecção
colectiva, os quais têm como função evitar acidentes de trabalho ou doenças
profissionais, protegendo não um trabalhador, mas sim um conjunto ou a totalidade
dos trabalhadores da instalação. Pretende-se ainda com os sistemas de protecção
colectiva incentivar a prevenção de acidentes relativamente a terceiros.
Seguidamente, no Quadro 3 é apresentado um conjunto de medidas e
equipamentos que podem ser adoptados no sentido de uma protecção colectiva dos
trabalhadores.
Quadro 3 – Medidas e equipamentos de protecção colectiva aplicáveis à Pedreira
Portela das Salgueiras:

Zona

Medidas/Equipamentos de
protecção colectiva
•

Parte superior da
pedreira

Taludes ou zonas
de desníveis
acentuados

•

•
•
•
Galerias

•

Objectivo
Evitar queda de pessoas,
animais e equipamentos para o
interior da pedreira
Impedir acesso a pessoas não
autorizadas

Vedação com altura não
inferior a 90 cm (rede
metálica com malha
pequena)

•

Vedação com guarda
corpos e/ou cordões de
terra com > 1m

•

Evitar a queda em altura de
pessoas, animais e
equipamentos

•

Evitar acidentes dentro das
galerias;
Zonas de abrigo em situação
de desmoronamento ou
derrocada;
Evitar atropelamentos e
entalamentos;
Mitigar riscos associados à
falta de ar ou ar com
substâncias nocivas.

Boa ventilação de ar;
Iluminação de Segurança;
Zonas de circulação
distintas entre pessoas e
equipamentos, maquinaria
e cargas;
Locais de abrigo.

PLANO DE PEDREIRA | Julho de 2013

•

•

•
•

30

PLANO
P l a n o

DE
d e

PEDREIRA

S e g u r a n ç a

e

S a ú d e

Pedreira da "Portela das Salgueiras" | Alcobertas | rio Maior
Maria Mira Consultores

Zona

Medidas/Equipamentos de
protecção colectiva
•

Instalações
Sociais, de
Higiene e de
Primeiros
Socorros

•

•
•

Manter em bom estado de
limpeza e de conservação;
Fornecer copos individuais
em número suficiente aos
trabalhadores;
Possuir um estojo de
primeiros socorros;
Fornecer água;

Objectivo

•
•
•

•

Escavadora e pá
carregadora

•
•
•
•

Insonorizar a cabine;
Utilizar catalisadores;
Utilizar luz intermitente de
sinalização;
Possuir alarme de marcha
atrás;

•
•

•

•
Gerador

Depósito de
combustível

Confinar acesso ao local do
gerador

•

Impedir acesso a pessoas não
autorizadas

•

Proibir fumar ou fazer lume
junto ao depósito
Verificar periodicamente
estanquicidade do depósito

•
•

Evitar incêndios e explosões
Prevenir derrames

•

Inibir a emissão de gases
nocivos acautelar os
trabalhadores da existência de
veículos a realizar manobras
perigosas
Minimizar riscos de
atropelamento e colisão

•

•
•

Utilizar catalizadores
Possuir alarme de marchaatrás
Utilizar luz intermitente de
sinalização
Possuir alarme de marcha
atrás

•
•

•
Extintores

Reduzir o ruído no interior da
cabine de comando do
equipamento
Inibir a emissão de gases
nocivos
Acautelar os trabalhadores da
existência de veículos em
movimento
Acautelar os trabalhadores da
existência de veículos a
realizar manobras perigosas
Minimizar riscos de
atropelamento e colisão

•

•
•
Camiões e
Dumpers

Evitar o aparecimento de
doenças
Evitar a transmissão de doenças
Prestar os primeiros socorros a
trabalhadores acidentados

Colocar em local de fácil
acesso (interior das
instalações de apoio e nas
máquinas) e devem estar
desobstruídos
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É fundamental que a pedreira se encontre organizada, tendo em vista a boa
rentabilidade dos trabalhos, e ao mesmo tempo, a criação de um bom ambiente de
trabalho. O mesmo se aplica às instalações sociais e de apoio, bem como às instalações
sanitárias.
Quando existam líquidos inflamáveis estes devem ser armazenados em
embalagens fortes, com tampas roscadas ou tambores, e rotulados, de acordo com a
legislação em vigor. Não deverão existir derrames no solo, e o reabastecimento de
combustíveis deverá ser feito por bomba manual e/ou torneira acoplada à
embalagem. Não deverão existir trabalhos e aparelhos que possam originar fontes de
ignição. O local de armazenamento deve estar protegido por um telheiro ou ser em
ambiente fechado e deve estar sinalizado com avisos com a indicação de “Proibido
Fumar”.
Os sistemas de protecção colectiva incluirão ainda:
•
•
•
•

Sinalização nas zonas de risco;
Placas de aviso de actividades de pedreira;
Instalação de um sistema de sinalização com recomendações quanto a
procedimentos a adoptar e cuidados a observar;
Instalação de um sistema de luz artificial no interior das galerias, dotado de
sistema de segurança contra cortes de energia;

5.3 PLANO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Os equipamentos de protecção individual são um complemento à protecção,
sendo a sua utilização uma medida de prevenção de última prioridade, jamais
substituindo as medidas e equipamentos de protecção colectiva.
Para uma correcta utilização e aceitação dos equipamentos de protecção
individual por parte dos trabalhadores, para além do fornecimento do equipamento é
necessário:
•
•
•

Preparar psicologicamente o trabalhador, fazendo-o compreender a
importância do seu uso;
Ministrar-lhe os conhecimentos necessários à correcta utilização do
equipamento e à sua manutenção;
Verificar com o trabalhador quais os modelos de equipamento que mais se
adaptam às suas condições morfológicas;
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•

O trabalhador deverá ter robustez física e psicológica para trabalhos em
subterrâneo;

No Quadro 4 são apresentados os equipamentos de protecção individual que
devem ser colocados à disposição dos trabalhadores na Pedreira Portela das
Salgueiras.
Quadro 4 – Equipamentos de protecção individual a adoptar, sua finalidade e
destinatário:

Destinatário
Responsável
Técnico

Motoristas de
Camiões

Administrativo

*

*

*

*

*

**

**

Evitar riscos por
queda ou
projeção de
objetos, choques
ou entalamentos
Capacete com laterais;
Lanterna
Iluminação
individual
necessária para
laboração em
espaços
subterrâneos

*

*

*

*

*

**

**

Óculos de
Proteção

Proteger os
órgãos oculares
de poeiras ou
projecções

*

*

**

**

**

**

**
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Visitante

Operador de
Máquinas

Capacete

Evitar riscos por
queda ou
projecção de
objectos,
choques ou
entalamentos
laterais

Operador de
Equipamento de
Corte e
Desmonte

Finalidade
Operário

Equipamento
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Destinatário

Finalidade

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Colete de Alta Proteger contra
Visibilidade
atropelamentos

*

*

*

*

*

**

**

Proteger contra
Calças e
intempéries
Casaco
impermeáveis

**

**

**

**

Fato-demacaco

Fazer face à
sujidade

**

**

**

Botas de
protecção

Proteger os pés
de choques,
perfurações,
penetração,
humidade e
entalamentos

*

*

*

**

**

Luvas

Proteger as
mãos do
contacto com
substâncias, de
possíveis cortes
e absorção de
vibrações

**

**

**

Proteger o
Auriculares/
sistema
Auscultadores
auditivo

**

Visitante

Motoristas de
Camiões

**

Máscara

Proteger o
sistema
respiratório de
poeiras nocivas

Administrativo

Responsável
Técnico

**

Operário

Operador de
Máquinas

Operador de
Equipamento de
Corte e
Desmonte

Equipamento

**

**

*

*

**

* Sempre que se esteja na zona de extracção ou se aproxime da zona de carregamento de camiões. O operador das
máquinas e motoristas só necessitam utilizar quando saem da cabine.

** Quando acharem necessário tendo em conta a actividade e/ou condições meteorológicas. Uso facultativo.

PLANO DE PEDREIRA | Julho de 2013

34

PLANO
P l a n o

DE
d e

PEDREIRA

S e g u r a n ç a

e

S a ú d e

Pedreira da "Portela das Salgueiras" | Alcobertas | rio Maior
Maria Mira Consultores

Para um desempenho eficaz dos equipamentos de protecção individual no
combate ao risco, devem ser cumpridas as seguintes regras:
•
•

•

•
•

Todos os equipamentos de protecção pessoais, ou elementos de protecção
colectiva terão um tempo de vida útil, findo o qual deixarão de ser utilizados;
Quando as circunstâncias de trabalho provoquem uma deterioração mais
rápida em determinado objecto ou equipamento, este será reposto,
independentemente da duração prevista;
Todo o equipamento de protecção que tenha tido um tratamento limite, isto é,
o máximo de utilização para o qual foi concebido (por exemplo, um acidente)
será desactivado 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 protecção nunca poderá
representar um risco em si mesma.

Os equipamentos de protecção individual devem ser de modelo ensaiado e
homologado pelos organismos competentes (Artigo 159.º do Decreto-Lei n.º 162/90,
de 22 de Maio).
De acordo com o Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de Setembro, Artigo 7.º, nas
situações em que os riscos resultantes da exposição ao ruído não possam ser evitados
por outros meios, o empregador põe à disposição dos trabalhadores equipamentos de
protecção individual no trabalho que obedeçam à legislação aplicável e sejam
seleccionados, no que respeita à atenuação que proporcionam, de acordo com o
Anexo V, o qual faz parte integrante do Decreto-Lei n.º 182/2006. Para cumprimento
do referido anteriormente, o empregador:
•
•

•
•
•

Coloca à disposição dos trabalhadores protectores auditivos individuais sempre
que seja ultrapassado um dos valores de acção inferiores;
Assegura a utilização pelos trabalhadores de protectores auditivos individuais
sempre que o nível de exposição ao ruído iguale ou ultrapasse os valores de
acção superiores;
Assegura que os protectores auditivos seleccionados permitam eliminar ou
reduzir ao mínimo o risco para a audição;
Aplica medidas que garantam a utilização pelos trabalhadores de protectores
auditivos e controla a sua eficácia;
Os protectores de ouvido devem:
o Estar em conformidade com as normas europeias harmonizadas ou
nacionais existentes e devidamente certificados;
o Estar adaptados a cada trabalhador que os utilize e às características
das suas condições de trabalho;
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o Proporcionar a atenuação adequada da exposição ao ruído.
A selecção dos modelos de protectores de ouvido, assim como a sua utilização
devem obedecer às indicações e orientações contidas no anexo III do DecretoRegulamentar n.º 9/92, de 28 de Abril. Na selecção dos modelos de protectores de
ouvido devem ser consultados os trabalhadores ou os seus representantes na
empresa, estabelecimento ou serviço.
Devem ser utilizados os protectores de ouvido nas seguintes situações:
•

•

Quando se verificar a ultrapassagem de níveis de exposição definidos por lei e
enquanto as medidas correctivas previstas não reduziram as exposições a níveis
inferiores aos valores limite estabelecidos;
Quando se trate de situações excepcionais ou de emergência, susceptíveis de
expor os trabalhadores a níveis superiores aos valores limite estabelecidos.

O empregador deve elaborar normas de procedimentos que, para cada modelo
de protector de ouvido utilizado, indiquem, pelo menos, a frequência das operações
de revisão, conservação, limpeza e substituição.

5.4 PLANO DE VENTILAÇÃO
Um bom sistema de ventilação com uma boa qualidade do ar é incondicional em
trabalhos de pedreiras subterrâneas devendo-se ter em atenção o seguinte:
a) Todos os trabalhos subterrâneos a que os trabalhadores tenham acesso devem
ser percorridos por uma corrente de ar regular por forma a manter as
condições de trabalho convenientes, evitar a elevação exagerada da
temperatura e diluir eficazmente poeiras, fumos e gases nocivos;
b) O ar introduzido na mina deve ser isento de gases, vapores e poeiras nocivas ou
inflamáveis;
c) As vias e trabalhos insuficientemente ventilados devem ser vedados aos
trabalhadores;
d) As galerias e outras vias por onde circule a corrente de ar devem manter-se em
bom estado de conservação e com fácil acesso em toda a sua extensão;
e) A instalação de divisórias em galerias para circulação simultânea das correntes
de entrada e saída de ar não é permitida, salvo com caracter provisório;
f) Todas as zonas de enchimento ao longo do circuito de ventilação devem ser tão
estanques quanto possível à passagem de ar,
g) As galerias deverão ser projetadas com o desnível necessário par que possa
haver uma circulação de ar natural;
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h) Sempre que o caudal mínimo de ar de 50 l/s por operário não seja conseguido
por meio de ventilação natural, deverão ser instalados ventiladores;
i) Sempre que existam equipamentos dotados de motores de combustão ou
explosão no interior das galerias, o caudal mínimo de ar não poderá ser inferior
a 50 l/s, acrescido de 35 l/s/cv;
j) A velocidade do ar no interior das galerias deve estar entre os 0,2 m/s e os 8
m/s;
k) Todo o sistema de ventilação deverá ser alvo de inspecção regular, bem como a
monitorização do ar com equipamento adequado para o efeito no interior das
galerias, sendo o seu registo obrigatório;
l) Os ventiladores deverão ter a capacidade de inverter o circuito;
m) Deverá existir um sistema eficiente de captação e remoção das poeiras no
interior das galerias;
n) O nível de oxigénio no ar nunca deverá ser inferior a 19%, nem existirem
partículas de gases nocivos no ar;
o) Sempre que seja detectada uma deficiente qualidade do ar ou paragem no
sistema de ventilação, os trabalhos deverão ser parados e as galerias
evacuadas;

Principais riscos associados a uma fraca ou inexistente circulação de ar:
•
•
•
•
•
•
•

Pneumoconioses
Dificuldade de respiração
Diminuição do rendimento
Diminuição reactiva;
Diminuição cognitiva
Desmaio
Morte

5.5 PLANO DE ILUMINAÇÃO
Todas as galerias devem ser dotadas de iluminação capaz de proporcionar um
boa luminosidade para o desempenho dos trabalhos, devendo haver especial atenção
em:
• Zonas onde estejam a ser realizados trabalhos de corte e desmonte;
• Zonas de carga;
• Zonas de circulação;
O sistema de iluminação deverá ser dotado de capacidade de se manter em
funcionamento através de luzes de emergência, em situação de corte de energia.
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Sempre que haja um corte de energia nos interiores das galerias, estas deverão
ser evacuadas até à reposição desta;
Cada operário deverá ser portador de capacete com iluminação integrada,
sempre que esteja em subterrâneo;
Deverá ser dada preferência à utilização de lâmpadas de baixo consumo nas
lanternas individuais e no sistrema de iluminação de emergência.

5.6 PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Existem três tipos de manutenção que devem ser aplicadas sendo elas a
manutenção preventiva, a manutenção correctiva e a manutenção periódica ao
equipamento;
•
•

Manutenção Correctiva: Sempre que o equipamento seja sujeito a um esforço
adicional;
Manutenção Periódica: Manutenção obrigatória prevista pelo fabricante.

O Anexo IV do Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de Setembro, indica medidas que
devem ser tomadas para a redução dos riscos ligados à exposição dos trabalhadores ao
ruído durante o trabalho e que podem ser aplicadas aos equipamentos utilizados,
nomeadamente:
• Utilizar máquinas, aparelhos, ferramentas e instalações pouco ruidosos;
• Aplicar silenciadores e atenuadores sonoros;
• Utilizar chumaceiras, engrenagens e estruturas com menor emissão de ruído;
• Evitar valores elevados, como os que aparecem, por exemplo, nos choques
muito fortes ou frequentes (pela utilização de material resiliente nas superfícies
de impacte), quedas de grande altura ou fortes resistências aerodinâmicas;
• Assegurar o dimensionamento correcto (reforços da estrutura com blocos de
• Inércia e elementos antivibráticos), acabamentos à máquina (equilibragem e
polimento de superfícies) e uma escolha correcta dos materiais;
• Promover regularmente a manutenção dos equipamentos.
• Atenuação da transmissão de ruído de percussão, com reforço das estruturas;
• Desacoplamento dos elementos que radiam o ruído da fonte, por exemplo pela
utilização de ligações flexíveis nas tubagens;
• Isolamento contra vibrações;
• Utilização de silenciadores nos escoamentos gasosos e nos escapes.
Relativamente à manutenção dos equipamentos aplicam-se as seguintes regras:
•

Todas as máquinas devem estar em boas condições mecânicas e eléctricas,
antes da sua colocação na pedreira;
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•

Todos os equipamentos pesados devem ser inspeccionados regularmente,
antes do início dos trabalhos. Os operadores destes equipamentos devem ser
especializados e competentes para trabalhar com o material sob sua
responsabilidade. Os sistemas de segurança terão de estar em boas condições
de funcionamento.

A manutenção periódica dos equipamentos é feita de duas formas:
Revisão periódica de manutenção:
As revisões periódicas de manutenção são feitas normalmente no local. Estas
revisões são controladas através de uma ficha de controlo de equipamentos, que
existe nos arquivos da pedreira. Cada máquina tem a sua ficha das várias fases de
manutenção.
Inspecção geral de cada equipamento:
As inspecções gerais de cada equipamento, devido à sua complexidade, são
feitas normalmente em oficinas.
Em termos de registos existe um manual de cada máquina de todas as fases de
manutenção.
As manutenções, abastecimentos ou reparações não poderão ser efectuados
enquanto o equipamento estiver a ser utilizado.
O resultado das verificações e ensaios deve constar de relatório contendo
informações sobre (Artigo 7.º do Decreto-lei n.º 50/2005):
•
•
•
•

Identificação do equipamento de trabalho e do operador;
Tipo de verificação ou ensaio, local e data da sua realização;
Prazo estipulado para reparar as deficiências detectadas, se necessário;
Identificação da pessoa competente que realizou a verificação ou o ensaio.

O empregador deve conservar os relatórios da última verificação e de outras
verificações ou ensaios efectuados nos dois anos anteriores e colocá-los à disposição
das autoridades competentes. O equipamento de trabalho que seja utilizado fora da
empresa ou estabelecimento deve ser acompanhado de cópia do relatório da última
verificação ou ensaio (Artigo 7.º do Decreto-lei n.º 50/2005).
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5.7 SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO

Os trabalhadores envolvidos nas actividades de extracção serão abrangidos pelos
serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho, os quais funcionam de acordo com
a legislação vigente nesta matéria. Os serviços de saúde serão realizados por um
médico do trabalho.
O empregador deve garantir a organização e o funcionamento dos serviços de
segurança, higiene e saúde no trabalho. Os trabalhadores da Pedreira Portela das
Salgueiras têm de eleger um representante para a segurança, higiene e saúde no
trabalho.
O empregador deve designar um trabalhador com formação adequada que o
represente para acompanhar e coadjuvar a adequada execução das actividades de
prevenção. Por formação adequada considera-se formação que permita a aquisição de
competências básicas em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho.
Ergonomia, ambiente e organização do trabalho, que seja validada pelo
organismo do ministério responsável pela área laboral competente em matéria de
segurança, higiene e saúde no trabalho, ou inserida no sistema educativo, ou
promovida por departamentos da Administração Pública com responsabilidade no
desenvolvimento de formação profissional.
O empregador deve proporcionar condições para que o representante dos
trabalhadores para a segurança, higiene e saúde no trabalho receba formação
adequada, concedendo, se necessário, licença com retribuição ou sem retribuição nos
casos em que outra entidade atribua aos trabalhadores um subsídio específico.
Como já foi referido, a organização das actividades de segurança, higiene e saúde
no trabalho será efectuada, por serviços externos que disponham de recursos
humanos e equipamentos adequados. Estes serviços externos, com excepção dos
prestados por instituição integrada no Serviço Nacional de Saúde, carecem de
autorização para o exercício da actividade de segurança, higiene e saúde no trabalho.
A actividade dos serviços de segurança e higiene deve ser assegurada
regularmente no próprio estabelecimento, durante o tempo necessário. No caso da
Pedreira Portela das Salgueiras estará afectado um técnico para proceder às
actividades de segurança e higiene no trabalho.
Os serviços de segurança, higiene e saúde irão assegurar as actividades de
segurança e higiene no trabalho, das quais constam as seguintes tarefas:
•

Informação técnica na fase de execução sobre as medidas de prevenção
relativas às instalações, locais, equipamentos e processos de trabalho;
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•

•

•
•
•

•
•
•
•

Identificação e avaliação dos riscos para a segurança dos trabalhadores nos
locais de trabalho e controlo periódico dos riscos resultantes da exposição a
agentes químicos, físicos e biológicos;
Planeamento da prevenção, integrando, a todos os níveis e para o conjunto das
actividades da empresa, a avaliação dos riscos e as respectivas medidas de
prevenção;
Elaboração de um programa de prevenção de riscos profissionais;
Informação e formação sobre os riscos para a segurança, bem como sobre as
medidas de protecção e de prevenção;
Organização dos meios destinados à prevenção e protecção colectiva e
individual e coordenação das medidas a adoptar em caso de perigo grave e
iminente;
Afixação da sinalização de segurança nos locais de trabalho;
Análise dos acidentes de trabalho;
Recolha e organização dos elementos estatísticos relativos à segurança na
empresa;
Coordenação de inspecções internas de segurança sobre o grau de controlo dos
riscos e sobre a observância das normas e medidas de prevenção nos locais de
trabalho.

Os serviços de segurança e higiene irão ainda manter actualizados para efeitos
de consulta os seguintes elementos:
•
•

•
•
•
•
•

Resultados das avaliações de riscos relativos aos grupos de trabalhadores a eles
expostos;
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;
Uma listagem das situações de baixa por doença, com referência à causa e
número de dias de ausência ao trabalho;
Os serviços de saúde serão realizados por um médico do trabalho com as
seguintes funções:
Promoção e vigilância da saúde, bem como a organização e manutenção dos
registos clínicos e outros elementos informativos relativos a cada trabalhador;
Informação e formação sobre os riscos para a saúde, bem como sobre as
medidas de protecção e de prevenção;
Análise das doenças profissionais, recolha e organização dos elementos
estatísticos relativos à saúde na pedreira.

O empregador deve fornecer aos serviços de segurança e higiene no trabalho os
elementos técnicos sobre os equipamentos e a composição dos produtos utilizados,
deve informá-los sobre todas as alterações dos componentes materiais do trabalho e
deve consultá-los, previamente, sobre todas as situações com possível repercussão na
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segurança e higiene dos trabalhadores. Estas informações ficam sujeitas a sigilo
profissional, sem prejuízo de as informações pertinentes para a protecção da
segurança e saúde deverem ser comunicadas aos trabalhadores envolvidos e aos
representantes dos trabalhadores para a segurança, higiene e saúde no trabalho,
sempre que tal se mostre necessário.
A vigilância da saúde deve incluir a realização de exames médicos de admissão,
periódicos e ocasionais, nomeadamente nas situações anteriores à execução de
tarefas de risco (Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de Novembro). A
responsabilidade técnica da vigilância da saúde cabe ao médico do trabalho.
Os exames de saúde devem verificar a aptidão física e psíquica do trabalhador
para o exercício da actividade, bem como a repercussão desta e das condições em que
é prestada na saúde do mesmo. Sem prejuízo do disposto em legislação especial,
devem ser realizados os seguintes exames de saúde:
•
•
•

Exames de admissão, antes do início da prestação de trabalho ou, se a urgência
da admissão o justificar, nos 15 dias seguintes;
Exames periódicos, anuais para os menores e para os trabalhadores com idade
superior a 50 anos, e de dois em dois anos para os restantes trabalhadores;
Exames ocasionais, sempre que haja alterações substanciais nos componentes
materiais de trabalho que possam ter 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 doença ou acidente.

Para completar a observação e formular uma opinião precisa sobre o estado de
saúde do trabalhador, o médico do trabalho pode solicitar exames complementares ou
pareceres médicos especializados. O médico do trabalho, face ao estado de saúde do
trabalhador e aos resultados da prevenção dos riscos profissionais na empresa, pode
reduzir ou aumentar a periodicidade dos exames, devendo, contudo, realizá-los dentro
do período em que está estabelecida a obrigatoriedade de novo exame. O médico do
trabalho deve ter em consideração o resultado de exames a que o trabalhador tenha
sido submetido e que mantenham actualidade, devendo instituir-se a cooperação
necessária com o médico assistente.
Através da adequada vigilância do estado de saúde dos trabalhadores deve ser
assegurada a reavaliação dos riscos profissionais para a saúde dos trabalhadores,
nomeadamente em relação às poeiras, vibrações, ruído e segurança no local de
trabalho.
As observações clínicas relativas aos exames de saúde são anotadas na ficha
clínica do trabalhador. A ficha clínica está sujeita ao segredo profissional, só podendo
ser facultada às autoridades de saúde e aos médicos da Inspecção-Geral do Trabalho.
O médico responsável pela vigilância da saúde deve entregar ao trabalhador que
deixar de prestar serviço na empresa, a pedido deste, cópia da ficha clínica.
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Face ao resultado do exame de admissão, periódico ou ocasional, o médico do
trabalho deve preencher uma ficha de aptidão e remeter uma cópia ao responsável
dos recursos humanos da empresa. Se o resultado do exame de saúde revelar a
inaptidão do trabalhador, o médico do trabalho deve indicar, sendo caso disso, outras
funções que aquele possa desempenhar. A ficha de aptidão não pode conter
elementos que envolvam segredo profissional. Sempre que a repercussão do trabalho
e das condições em que o mesmo é prestado se revelar nociva para a saúde do
trabalhador, o médico do trabalho deve, ainda, comunicar tal facto ao responsável
pelos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho e, bem assim, se o estado de
saúde o justificar, solicitar o seu acompanhamento pelo médico assistente do centro
de saúde, ou outro médico indicado pelo trabalhador.
O empregador deve notificar o organismo do ministério responsável pela área
laboral competente em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho da
modalidade adoptada para a organização dos serviços de segurança, higiene e saúde,
bem como da sua alteração, nos 30 dias seguintes à verificação de qualquer dos factos.
O empregador deve comunicar ao organismo do ministério responsável pela área
laboral competente em matéria de prevenção da segurança, higiene e saúde no
trabalho e à Direcção-Geral da Saúde, no prazo de 30 dias a contar do início da
actividade dos serviços externos, os seguintes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificação completa da entidade prestadora dos serviços externos;
O local ou locais da prestação do serviço;
Data de início da actividade;
Termo da actividade, quando tenha sido fixado;
Identificação do técnico responsável pelo serviço e, se for pessoa diferente, do
médico do trabalho;
Número de trabalhadores potencialmente abrangidos;
Número de horas mensais de afectação de pessoal à empresa;
Actos excluídos do âmbito do contrato.

O empregador deve elaborar um relatório anual da actividade dos serviços de
segurança, higiene e saúde no trabalho. O relatório deve ser apresentado, no mês de
Abril do ano seguinte àquele a que respeita, ao delegado concelhio de saúde e ao
organismo do ministério responsável pela área laboral competente em matéria de
segurança, higiene e saúde no trabalho da área da localização do estabelecimento ou,
se este mudar de localização durante o ano a que o relatório respeita, da área da sede
do empregador. O relatório pode ser apresentado por meio informático,
nomeadamente em suporte digital ou correio electrónico, ou em suporte de papel.
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5.8 PLANO DE INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES
Segundo o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho (Lei
n.º 102/2009, de 10 de Setembro), a formação e informação dos trabalhadores está a
cargo da entidade patronal e do serviço de segurança e higiene das empresas, os quais
devem promover junto dos trabalhadores sessões de formação nas quais serão
alertados para os riscos que correm no seu posto de trabalho e para os modos de
minimizar esses riscos. Nestas sessões serão expostas as normas de segurança
consciencializando os trabalhadores para a obrigação do seu cumprimento.
As informações a facultar aos trabalhadores devem englobar os seguintes temas:
•
•
•
•
•
•
•

Sinalização
Primeiros socorros;
Regras de segurança;
Obrigações do trabalhador;
Procedimentos ambientalmente adequados;
Riscos profissionais a que estão sujeitos;
Sinistralidade.

Os trabalhadores devem ser informados e instruídos sobre os riscos existentes
nos locais de trabalho e, em especial, sobre as consequências da sua permanência nos
locais poluídos, quando as medidas do tipo colectivo não solucionarem os problemas
(Artigo 158.º do Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de Maio).
Para além dos trabalhadores, os seus respectivos representantes para a
segurança, higiene e saúde no trabalho têm o direito a ser informados em termos que
permitam a sua cabal compreensão sobre as medidas a tomar no âmbito da segurança
e da saúde do trabalho (Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de Novembro).
A utilização de equipamentos de protecção individual exige a instrução dos
trabalhadores sobre o seu uso e eficiência e informação sobre as consequências da sua
não utilização ou utilização defeituosa (Artigo 158.º do Decreto-Lei n.º 162/90, de 22
de Maio).
Devem ainda ser facultadas pelo empregador, aos trabalhadores, as acções de
formação e reciclagem necessárias ao desempenho das respectivas funções sem
perigo para a sua segurança e saúde (Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de
Novembro).
Os trabalhadores, assim como os seus representantes na empresa devem dispor
de informação actualizada sobre:
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•

•
•

•

Os riscos para a segurança e saúde, bem como as medidas de protecção e de
prevenção e a forma como se aplicam, relativos quer ao posto de trabalho ou
função, quer, em geral, à empresa;
As medidas e as instruções a adoptar em caso de perigo grave e iminente;
As medidas de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação dos
trabalhadores em caso de sinistro, bem como os trabalhadores ou serviços
encarregados de as pôr em prática;
Sem prejuízo da formação adequada, a informação deve ser sempre
proporcionada ao trabalhador nos seguintes casos:
o Admissão na empresa;
o Mudança de posto de trabalho ou de funções;
o Introdução de novos equipamentos de trabalho ou alteração dos
existentes;
o Adopção de uma nova tecnologia;
o Actividades que envolvam trabalhadores de diversas empresas.
Deve ser facultado o acesso:

•
•

•

Às informações técnicas objecto de registo e aos dados médicos colectivos não
individualizados;
Às informações técnicas provenientes de serviços de inspecção e outros
organismos competentes no domínio da segurança, higiene e saúde no
trabalho.
O empregador deve informar os serviços e os técnicos qualificados exteriores à
empresa que exerçam actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho
sobre os factores que reconhecida ou presumivelmente afectam a segurança e
saúde dos trabalhadores.

5.9 PLANO DE VISITANTES

São admitidas visitas à pedreira desde que solicitadas e autorizadas pelo
Responsável da Pedreira. Contudo, durante a visita, o visitante utilizará o equipamento
de protecção individual adequado (capacete e calçado de segurança), que será
fornecido pelo Responsável ou por quem acompanhar a visita.
O não cumprimento por parte das visitas, das normas que lhes sejam aplicadas,
definidas neste Plano, implica o termo imediato da visita.
As visitas serão preparadas de forma a que as zonas a serem visitadas, estejam
em boas condições para que a visita corra dentro da normalidade.
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5.10 PLANO DE EMERGÊNCIA
Na empresa, ou qualquer que seja a organização dos serviços de segurança,
higiene e saúde no trabalho, deve ter uma estrutura interna que assegure as
actividades de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de
trabalhadores em situações de perigo grave e iminente, designando os trabalhadores
responsáveis por essas actividades.

5.10.1 MEIOS DE COMBATE A INCÊNDIO

Para combater o risco de incêndio deverão ser colocados extintores de pó
químico ABC de 6 kg, dentro do prazo de validade, na escavadora giratória, na pá
carregadora, nos dumpers e camiões e nas instalações sociais e de apoio. Estes devem
estar correctamente assinalados e encontrar-se em locais de fácil acesso.
Os funcionários da pedreira devem ter formação sobre como utilizar os
extintores.
Nas instalações sociais e de apoio estará afixado um quadro com os números de
telefone de emergência dos bombeiros locais.

5.10.2 COMBATE A EMERGÊNCIAS

Em virtude de muitas vezes em casos de emergência se ter de recorrer a
entidades externas é imprescindível a existência de meios de comunicação que
permitam alertar essas entidades.
Na eventualidade de um trabalhador se encontrar sozinho nas instalações, o
meio de comunicação deve estar com ele.
Nas instalações sociais e sempre em local bem visível, serão afixados placards
informativos onde serão indicados os seguintes elementos relevantes:
•

Nome, morada e n.º de telefone, das corporações de bombeiros existentes no
perímetro das zonas de execução dos trabalhos;
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•
•

Nome, morada, n.º telefone e contactos, da companhia de seguros onde a
empresa tem subscritas as apólices de seguro de acidentes de trabalho;
Telefones a utilizar em caso de emergência:
o Numero Internacional de Emergência - 112;
o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC);
o Unidade Hospitalar;
o Bombeiros;
o PSP e GNR das localidades principais existentes na proximidade da
pedreira;
o Sede da empresa;
o Responsável da pedreira.

Dos elementos acima indicados, o número de telefone das corporações de
bombeiros e os telefones a utilizar em caso de emergência, nomeadamente do SMPC,
da unidade hospitalar e da PSP/GNR devem estar memorizados nos meios de
comunicação.
É obrigatório a existência de um estojo de primeiros socorros para tratamento de
pequenos ferimentos do pessoal, nas instalações sociais e de apoio. Este estojo será
equipado com os meios necessários à prestação dos primeiros socorros a sinistrados
de reduzida gravidade.
O estojo de primeiros socorros deve estar em local identificado, devidamente
acondicionado de forma a não apanhar poeiras e humidade. O material deve ser
examinado mensalmente para verificação do seu estado, recarga e conservação
(Artigo 167.º do Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de Maio).
Serão promovidas visitas periódica do médico de trabalho à pedreira, para
localmente se inteirar das condições de saúde e higiene existentes. Estas visitas serão
coordenadas pelo encarregado da pedreira.

5.10.3 ACIDENTES
No caso de se registar algum acidente, o mesmo deve ser comunicado, a todos
os presumíveis responsáveis, o mais rápido possível, informando as causas e as
consequências do mesmo.
Se ocorrer algum acidente grave, o acidentado será transportado em ambulância
para o hospital mais próximo com serviço de urgência permanente.
Acções a serem tomadas em caso de acidente grave:
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No caso de ferimentos graves deve ser chamada uma ambulância, dando-se as
seguintes informações:
•
•
•
•
•

Localização do acidente;
Tipo de acidente;
Tipo de suspeita de ferimento;
Idade da vítima
Sexo da vítima
Deverão ser amplamente divulgadas as seguintes directrizes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manter a calma, não tocar nem deixar tocar na (s) vítima (s), não lhe (s) dar
nada a beber;
Suprimir imediatamente a causa do acidente;
Chamar os meios de socorro externos;
Manter a calma e não esquecer de indicar os seguintes elementos:
Nome da empresa
Morada da pedreira;
Nome da (s) vítima (s);
Natureza do acidente;
Estado da (s) vítima (s);

Deve ser dada formação a um número suficiente de trabalhadores sobre a
utilização do material de primeiros socorros e devem ser afixadas, de forma visível e
nos locais destinados a primeiros socorros, instruções de procedimento em caso de
acidente (Artigo 16.º da Portaria n.º 198/96, de 4 de Junho).
A área do acidente deve permanecer intacta até à chegada do Técnico de
Segurança, que conduzirá a investigação do acidente. Qualquer acidente de trabalho
de que tenha resultados mortos ou feridos graves deve ser imediatamente
comunicado às entidades competentes (Artigo 170.º do Decreto-Lei n.º 162/90, de 22
de Maio), salvo em situações justificadas por motivos de salvamento ou por razões de
segurança do sector.
Na sequência da comunicação, a entidade responsável remeterá às entidades
competentes um relatório pormenorizado sobre a ocorrência (Artigo 170.º do DecretoLei n.º 162/90, de 22 de Maio).
As empresas devem comunicar imediatamente às entidades competentes,
independentemente da existência de acidentes pessoais, a ocorrência de qualquer
acidente material grave, nomeadamente um abatimento descontrolado, uma rotura
do cabo de extracção, uma inundação, um incêndio ou uma explosão (Artigo 172.º do
Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de Maio).
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O empregador deve comunicar à Inspecção-Geral do Trabalho os acidentes
mortais ou que evidenciem uma situação particularmente grave, nas vinte e quatro
horas seguintes à ocorrência. Esta comunicação deve ser acompanhada de informação
e respectivos registos, sobre todos os tempos de trabalho prestado pelo trabalhador
nos 30 dias que antecederam o acidente.
O relatório anual que tem de ser enviado às entidades competentes deve conter
a estatística dos acidentes ocorridos, bem como os elementos referentes a doenças
profissionais. O relatório deve obedecer ao modelo definido (Artigo 173.º do DecretoLei n.º 162/90, de 22 de Maio).

6 INSTALAÇÕES SOCIAIS, DE PRIMEIROS SOCORROS, DE APOIO E
DE HIGIENE
As instalações sociais de apoio e de higiene respeitam o disposto na legislação
em vigor, nomeadamente na NP-1572 (78), no Decreto-Lei n.º 53/71, de 3 de Fevereiro
e na Portaria 702/80, de 22 de Setembro.
Estas instalações são temporárias, sendo removidas após a exploração da
pedreira. Como tal, localizam-se num contentor específico para esse efeito, composto
por 3 áreas distintas.
A maior área (9,3 m2) será para o funcionamento do escritório de apoio à
actividade e parte desta corresponderá à instalação de primeiros socorros, a área de
9,1 m2 destina-se a utilização pelos funcionários da pedreira, como área social, e a área
mais pequena (2 m2) será a instalação de higiene, composta por uma sanita, por um
lava-mãos e um chuveiro. Existirão armários individuais por trabalhador.
A instalação de primeiros socorros deve dispor de material e equipamento
indispensáveis, permitir o acesso fácil a macas e estar devidamente sinalizada. O
equipamento de primeiros socorros deve ser adaptado às actividades exercidas, estar
constantemente operacional e em condições de evacuar os trabalhadores acidentados
ou acometidos de doença súbita, para lhes ser prestada assistência médica. O
endereço e a forma de contactar o serviço de urgência local devem estar afixados de
forma clara e visível (Artigo 16.º da Portaria n.º 198/96, de 4 de Junho).
Assim, estará localizado neste espaço o armário de primeiros socorros que deve
conter, no mínimo, os seguintes materiais e medicamentos (de acordo com o parecer
sanitário do Ministério da Saúde para a Pedreira Portela das Salgueiras), cujo uso
específico deve ser conhecido por todo o pessoal:
•
•
•

Termómetro
Pinça
Parasitamos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soro fisiológico 100 ml e doses individuais
Iodopolvidona Dérmico – 1 frasco
Álcool – 1 frasco
Compressas esterilizadas 10x10 – 1 embalagem
Adesivo antialérgico “Méfix” 15x10 – 1 embalagem
Adesivo castanho normal 10mx10cm – 1 embalagem
Pensos rápidos – 1 caixa
Ligaduras elásticas 5x4m – 5
Luvas esterilizadas – 1 caixa pequena
Luvas de palhaço – 1 embalagem
Espátulas de madeira – 1 caixa
Embalagem de creme hidratante gordo
Pomada/Gel anti-histamínico – 5 embalagens
Algodão

O armário de primeiros socorros deve ser alvo de revisão periódica para repor o
material existente e substituir o que se encontra fora de prazo ou danificado.
A área social deve ser provida de mesas e assentos com espaldar (Artigo 19.º da
Portaria n.º 198/96, de 4 de Junho).
A instalação de higiene deve ter pavimento resistente ao choque, impermeável e
imputrescível dotado de ralo para escoamento de águas; as paredes revestidas a
azulejo ou material de características similares, resistente ao choque, impermeável e
imputrescível, deve existir junto do lavatório sistema individual de secagem das mãos
e sabonete líquido.
Está previsto que as refeições dos trabalhadores sejam efectuadas fora do local
de trabalho. Não estando por isso as instalações sociais preparadas para o
aquecimento ou confecção de refeições.
As instalações devem ser mantidas limpas e asseadas, dotadas de
ventilação/arejamento e iluminação natural ou artificial.
Os efluentes resultantes do uso da instalação de higiene serão encaminhados
para uma fossa séptica estanque que será, quando necessário, esvaziada por entidade
credenciada para tal.
A rede eléctrica a instalar deve atender aos seguintes requisitos:
•

O quadro geral, bem como todos os outros, deverá ser montado em
conformidade com o disposto na legislação vigente, nomeadamente no que diz
respeito à inacessibilidade das peças em tensão, à separação dos circuitos e à
ligação das massas metálicas à “terra”. A sua protecção diferencial possuirá
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•
•
•
•

temporização e sensibilidade adequadas, de modo a garantir que eventuais
cortes se efectuem no quadro imediatamente a montante da avaria;
A distribuição dos circuitos eléctricos deverá ser tal que garanta o equilíbrio de
consumo entre as fases de corrente;
Os circuitos deverão ser protegidos com disjuntores diferenciais de alta
sensibilidade (30 mA);
As tomadas de corrente disponíveis deverão ser do tipo estanque, com engate;
Os cabos eléctricos de distribuição não poderão atravessar os caminhos de
circulação, a não ser que tal atravessamento seja aéreo, ou se faça pelo
subsolo, e devidamente protegidos.

Nestas instalações será colocada à disposição dos trabalhadores, de acordo com
o Artigo 30.º da Portaria n.º 198/96, de 4 de Junho, água potável em quantidade
suficiente para as suas necessidades. Em virtude de não existir fonte de água potável
no local, esta será trazida pelo empregador, ou por outrem por si designado, no
formato de água engarrafada, cujo custo será suportado pelo empregador. Serão
também colocados à disposição dos trabalhadores doseadores individuais de água.
A água utilizada na instalação de higiene será fornecida por um depósito
anexado ao edifício pré-fabricado que será periodicamente reabastecido por um autotanque. Esta água será proveniente da rede municipal de abastecimento da povoação
de mais próxima.

7 RUÍDO
As exposições dos trabalhadores ao ruído durante o trabalho devem ser
reduzidas ao nível mais baixo possível tendo em consideração o progresso técnico, e,
em qualquer caso, sempre inferiores aos valores definidos por lei. Para se atingirem
esses valores devem ser aplicados critérios adequados na concepção e construção do
local de trabalho, assim como na aquisição de equipamentos de trabalho e na selecção
de matérias técnicas e métodos de trabalho.
Para prevenção do ruído deve ser dada prioridade à utilização de medidas de
minimização na fonte, porque sendo importantes as protecções individuais, estas só
devem ser aplicadas quando não existam outras alternativas.
Para identificar os trabalhadores expostos ao ruído deve ser efectuada a
avaliação da «exposição pessoal diária ao ruído», de acordo com o definido no
Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de Setembro.
Enquanto se mantiver a situação de exposição dos trabalhadores a níveis
superiores ao valor limite de exposição legal o empregador deve assegurar a vigilância
médica e audiométrica da função auditiva dos trabalhadores expostos.
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É obrigatória a utilização de protectores de ouvido, adequados, pelos
trabalhadores expostos a níveis superiores aos valores limite definidos legalmente,
devendo esta obrigatoriedade ser devidamente sinalizada.
O empregador deve facultar aos trabalhadores expostos, assim como aos seus
representantes na empresa, estabelecimento ou serviço, informação e, quando
necessário, formação adequada sobre:
•
•
•

•

Os riscos potenciais para a segurança e a saúde, nomeadamente os de trauma
auditivo, derivados da exposição ao ruído durante o trabalho;
O valor do nível de acção e os valores limite regulamentares definidos por lei;
A necessidade de serem feitas avaliações da exposição ao ruído e a
obrigatoriedade de ser efectuada a vigilância médica e audiométrica dos
trabalhadores expostos;
A utilidade, a necessidade, a selecção e a utilização de protectores de ouvido,
quer nos casos de utilização facultativa, quer nos casos de utilização
obrigatória.

8 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E OUTROS
Antes do início dos trabalhos e atendendo à legislação aplicável, o responsável
pela pedreira comprovará à fiscalização, conforme previsto, a existência, a
adequabilidade e a validade dos seguros exigidos.
É responsabilidade do responsável da pedreira verificar e garantir que todos os
trabalhadores estão cobertos por seguros de acidentes de trabalho.
O registo dos seguros de acidentes de trabalho será verificado e actualizado
periodicamente, de forma a garantir em contínuo que todos os trabalhadores da
pedreira estão cobertos por seguro. Em caso algum é permitida a permanência na
pedreira de pessoas não cobertas por seguro.
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ANEXO I
Investigação de Acidentes de Trabalhos
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DESCRIÇÃO DE ALTERAÇÕES

Pág. 1
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Procedimento

Edição: 00

INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Data:

1 – Objectivo
Sendo a análise de acidentes de trabalho uma das actividades dos serviços de segurança, higiene e saúde
no trabalho, mencionadas no artigo 240º da Lei 35/2004, de 29 de Julho, elaborou-se o presente
procedimento de investigação de acidentes de trabalho com o objectivo de dar cumprimento à legislação em
vigor pois não têm ocorrido acidentes de trabalho na empresa.
2 – Campo de Aplicação
Este procedimento aplica-se aos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho na medida em que deve
ser o Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho a efectuar a investigação de qualquer acidente
que ocorra na empresa.

3 – Definições e Abreviaturas
Causa – Tudo o que determina a existência de um acontecimento.
Falha – Lacuna ou defeito - Evento indesejável.
Acidente de Trabalho – Um acidente que se verifique no local e tempo de trabalho e produza directa ou
indirectamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de
trabalho ou de ganho ou a morte. (NP 4397:2001).
Acidente de Trabalho – O sinistro, entendido como acontecimento súbito e imprevisto, sofrido pelo
trabalhador que se verifique no local e tempo de trabalho. (Artigo 284º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto).
Local de Trabalho – Todo o lugar em que o trabalhador se encontra ou deva dirigir-se em virtude do seu
trabalho e em que esteja, directa ou indirectamente, sujeito ao controlo do empregador. (Artigo 284º da Lei
n.º 99/2003, de 27 de Agosto).
Tempo de Trabalho – O período normal de trabalho e, além deste, o que precede o seu início, em actos de
preparação ou com ele relacionados, e o que se lhe segue, em actos também com ele relacionados, e ainda
as interrupções normais ou forçosas do trabalho. (Artigo 284º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto).

4 – Documentos e Impressos Associados
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto
OHSAS 18001:1999
NP 4397:2001
Pág. 2
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NP EN ISO 9001:2000
NP EN ISO 9000:2005
5 – Modo Operatório
5.1. – Fluxograma
Entrada:
Legislação e Normalização

Identificar acidentado

Identificar Testemunhas

Descrever o Acidente

Classificar o Acidente

Aplicar Método de Investigação do Acidente

Classificar Causas do Acidente

Definir Medidas a Adoptar

Saída:

Registo de Acidente de Trabalho

5.2. Descrição
Identificar Acidentado – Consiste na recolha de dados do acidentado (nome completo, data de
nascimento, morada, contacto, função);
Identificar Testemunhas – Compreende a recolha do nome completo e de um contacto;
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Descrever o Acidente – A descrição do acidente é efectuada pelo acidentado e pelas
testemunhas;
Classificar o Acidente – A classificação do acidente é efectuada segundo:
-

A natureza da lesão;

-

A localização da lesão;

-

As consequências;

-

A forma do acidente;

-

O agente material.

Aplicar Método de Investigação de Acidente – Em função do tipo de acidente pode ser
utilizado o método da árvore de falhas ou da árvore de causas ou ambos.
O método da árvore de falhas foi desenvolvido por H. A. Watson, em 1962, e permite despistar as causas ou
as circunstâncias que dão origem a um evento não desejado.
O dano é o ponto de partida, coloca-se no topo, sendo a árvore construída colocando as causas abaixo, com
o auxílio de duas questões essenciais:
• Qual a causa do acontecimento?
• A causa foi suficiente ou foram necessárias outras causas?
A árvore é representada esquematicamente utilizando os símbolos representados na página seguinte sendo
os acontecimentos classificados em:

• Acontecimento de Topo – Acontecimento no topo da árvore que é analisado a partir dos
restantes acontecimentos causais;
•

Acontecimento Primário – Acontecimento causado por uma característica inerente ao próprio
componente;

• Acontecimento Secundário – Acontecimento causado por uma fonte exterior;
• Acontecimento Básico – Acontecimento que ocorre ao nível elementar e traduz a mais
pequena subdivisão da análise sistémica.
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Acontecimento a Desenvolver numa Análise Posterior

Operador E

Operador OU

Acontecimento Básico

Acontecimento Inconsequente ou com Dados Insuficientes para
Desenvolvimento Posterior

Figura 1 – Simbologia da Árvore de Falhas

A aplicação deste método envolve as seguintes fases:
• Colocação do acidente como acontecimento de topo;
• Determinação de todos os acontecimentos que podem ter conduzido ao acontecimento de topo;
• Determinação da relação entre os acontecimentos causais e o acontecimento de topo em
termos de operadores boleanos E e OU;
• Avaliação do interesse de uma análise posterior dos acontecimentos determinados nos dois
pontos anteriores;

Pág. 5
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Procedimento

Edição: 00

INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Data:

• Reiteração das tês etapas anteriores até que todos os acontecimentos causais estejam
reduzidos a acontecimentos básicos, cujo desenvolvimento não seja desejável por carência de
significado ou falta de dados;
• Realização da análise da árvore de falhas com vista à definição das medidas a adoptar.

ACONTECIMENTO DE TOPO

OU

ACONTECIMENTO

ACONTECIMENTO

ACONTECIMENTO

BÁSICO

BÁSICO

BÁSICO

Figura 2 – Representação da Árvore de Falhas
O método da árvore de causas foi desenvolvido com base no método da árvore de falhas, pelo investigador
do INRS, Michel Monteau, no início dos anos 70, e permite ilustrar a cadeia de causas que contribuíram para
a ocorrência do acidente.
A árvore constrói-se a partir do acidente que acontece na sequência de um conjunto de antecedentes do
sistema sendo este último composto pelos seguintes elementos:
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• Indivíduo (I) – Trabalhador no seu todo contemplando o efeito de factores extra-profissionais e
que, no acidente pode ser a vítima ou colega da vítima;
•

Tarefa (T) – Consiste de um modo geral nas acções que o indivíduo executa;

• Material (M) – Compreende todos os meios técnicos e matéria-prima colocados à disposição do
indivíduo para executar a tarefa;
• Meio de Trabalho (MT) – O ambiente físico e social no qual o indivíduo executa a tarefa.
Para que o resultado obtido seja mais eficiente é recomendável que a construção da árvore seja efectuada
em equipa contemplando os factos habituais e as variações mediante utilização da seguinte simbologia:

Factos Habituais

Variações
Figura 3 – Simbologia da Árvore de Causas

A aplicação deste método envolve as seguintes fases:

• Identificar e listar os factores de acidente;
• Classificar os factores de acidente em função do elemento do sistema a que dizem respeito;
• Representar esquematicamente os factos habituais e as variações elaborando a árvore de
causas;
• Definir as medidas a adoptar;
• Calendarizar as medidas a adoptar em função das prioridades.
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Descrição

T

Descrição

I
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Descrição

MT

Descrição

I

Descrição

Figura 4 – Exemplo de Representação da Árvore de Causas
Classificar Causas do Acidente – As causas do acidente são classificadas como
organizacionais e/ou operacionais.
Definir Medidas a Adoptar – Face às causas identificadas são definidas medidas para que o
mesmo tipo de acidente não volte a acontecer sendo estas devidamente integradas no mapa de
identificação de perigos, avaliação e controlo de riscos.

Pág. 8
REPRODUÇÃO PROIBIDA

PLANO
P l a n o

DE
d e

PEDREIRA

S e g u r a n ç a

e

S a ú d e

Pedreira da "Portela das Salgueiras" | Alcobertas | rio Maior
Maria Mira Consultores

ANEXO II
Registo de Acidentes
Acidentes de Trabalho

Registo

Edição: 00

DE ACIDENTES DE TRABALHO

Data:

AUTOR DO REGISTO
Acidentado

Testemunha
Outro

NOME COMPLETO

DATA NASC.

_______________________________________

___/___/_____

ASSINATURA

DATA DO
REGISTO

_______________________________________

___/___/_____

MORADA

COLAB. INTERNO

_______________________________________

SIM

NÃO

CONTACTOS

______________
______________

FUNÇÃO

_____________
ACIDENTE
Acidente

Incidente

Quase Acidente

(Quando existem lesões humanas)

(Quando existem apenas danos materiais)

(Situação que poderia ter originado um
acidente ou quase acidente)

DATA

LOCAL

HORA

___/___/_____

______________________

____ H ____ MIN

DESCRIÇÃO
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

LESÕES HUMANAS

DANOS MATERIAIS

LOCALIZAÇÃO
(Assinalar no mapa corporal
com uma cruz)

DESCRIÇÃO
_______________________
_______________________
_______________________
_________________________________________

DESCRIÇÃO
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

ENCAMINHAMENTO DO REGISTO
Relatório de Acidente

Observações e Medidas a Desenvolver no Verso

(Para acidentes que ocasionem ausência por incapacidade

(Para as restantes situações)

para o trabalho igual ou superior a 3 dias ou elevados danos
materiais)

Registo

Edição: 00

DE ACIDENTES DE TRABALHO

Data:

OBSERVAÇÕES E MEDIDAS A DESENVOLVER
Nº Ordem

Observação / Medida

Responsável Pela
Execução

Prazo

Gerência

Direcção Técnica

Responsável SHT

Encarregado

Autor do Registo

Ass: _______________

Ass: ______________

Ass: ______________

Ass: _______________

Ass: ______________

Data: ___/___/_______

Data: ___/___/_______

Data: ___/___/_______

Data: ___/___/_______

Data: ___/___/_______
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1. OBJECTO DA EMPREITADA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desmatação do terreno a explorar.
Decapagem da terra viva e seu armazenamento em pargas.
Limpeza e regularização das áreas destinadas à recuperação.
Modelação e preparação do terreno.
Espalhamento da terra viva sobre o aterro.
Execução do plano de plantações e sementeiras.
Manutenção e conservação das zonas recuperadas durante 2 anos, após a sua
implementação.

2. CONDIÇÕES GERAIS
Fazem parte integrante do presente CADERNO DE ENCARGOS todos os fornecimentos,
trabalhos e o seu modo de execução, descritos nas peças escritas e desenhadas do Plano
Ambiental e de Recuperação Paisagística considerado.
Os trabalhos que constituem a presente proposta deverão ser executados com toda a solidez e
perfeição, e de acordo com as melhores regras da arte de construir. Entre diversos processos
de construção, que porventura possam ser aplicados, deve ser sempre escolhido aquele que
conduz a maior garantia de duração e acabamento.

2.1. MATERIAIS
2.1.1. MATERIAIS PROPOSTOS
Todos os materiais que se empregam na obra terão a qualidade, dimensão, forma e demais
características designadas no respectivo projecto, com as tolerâncias regulamentares ou
admitidas no caderno de encargos e demais peças de projecto.
Se nos elementos do plano ou no caderno de encargos existirem omissões quanto à qualidade
dos materiais, estes não deverão contrariar os objectivos da proposta, devendo corresponder
às características desta. Estes não deverão ter qualidade inferior aos materiais usualmente
empregues em obras idênticas, respeitando as boas normas de construção e garantindo a sua
durabilidade, resistência e funcionalidade.
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2.1.2. APLICAÇÃO DOS MATERIAIS
Os materiais devem ser aplicados sobre orientação do técnico responsável, em absoluta
conformidade com as especificações técnicas definidas, seguindo-se, na falta de tais
especificações, as normas oficiais em vigor ou, se estas não existirem, os processos aprovados
pela RUIPEDRA.

2.2. ERROS E OMISSÕES DO PLANO
Todos os trabalhos não especificados neste caderno de encargos, deverão ser executados por
forma a cumprir o indicado nos desenhos do projecto e de acordo com as instruções das
“Cláusulas Técnicas Gerais” em vigor.
O empreiteiro deverá consultar a RUIPEDRA em todos os casos omissos ou duvidosos,
reservando-se a esta o direito de exigir a substituição, às custas do empreiteiro, de todos os
materiais, adubos e sementes que se verifiquem não satisfazer as condições exigidas.
Se a RUIPEDRA verificar, em qualquer altura da execução, a existência de erros ou omissões no
plano, devidos a causas cuja previsão ou descoberta fosse impossível mais cedo, devem ser
tomadas as devidas medidas para a adaptação da proposta.

2.3. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
2.3.1. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverão ser executados com toda a
solidez e perfeição, de acordo com as melhores regras da arte de construir. Deverá ser sempre
escolhido o método que conduza a uma maior garantia de duração e acabamento.
O empreiteiro compromete-se a assegurar o desenvolvimento dos trabalhos segundo as
condições estabelecidas no presente caderno de encargos, na legislação vigente e restantes
peças de projecto, assegurando também, em número e qualificação, a presença na obra do
pessoal e material necessário à boa execução dos trabalhos.
O empreiteiro deverá garantir a existência, em depósito, das quantidades de materiais e
elementos necessários à laboração normal dos trabalhos e que garantam um mínimo de 15
dias de laboração. Constitui, também encargo deste a realização dos trabalhos de protecção e
segurança referentes a construções e vegetação existentes na área a intervencionar e na sua
envolvente.
No decurso da obra, todos os materiais sobrantes deverão ser transportados para fora da área
de intervenção, a vazadouro próprio.
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2.3.2. MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
Todos os instrumentos e máquinas a utilizar deverão estar em bom estado de funcionamento
e ser adequadas às funções que visam cumprir, sem que em momento algum possam
comprometer os objectivos compreendidos no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística.
Nenhum instrumento ou máquina, a utilizar na área de intervenção e sua envolvente imediata,
poderá produzir ruído significativo, provocar contaminação de solos e águas ou causar ou
induzir qualquer fenómeno de poluição.
O abastecimento de combustíveis será, obrigatoriamente, feito fora da área de intervenção.
Transportes, cargas, descargas e aparcamentos devem ser realizados de modo a evitar a
mistura de materiais diferentes e respeitar as áreas definidas para tal.

3. NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS
3.1. ÁGUA
Deve ser limpa, arejada e isenta de produtos tóxicos, tanto para as plantas como para os
animais.

3.2. MATERIAL PARA ATERRO
Os materiais utilizados no aterro serão a matéria mineral não comercializável, provenientes da
exploração, assim como os rejeitados da indústria da cal. Ao constituir camada de aterro, estes
deverão manter as suas características de permeabilidade.
Para finalização do aterro será aplicada uma camada de terra vegetal proveniente da
decapagem do terreno.

3.3. TERRA VEGETAL
A terra a aplicar na cobertura superficial do aterro será proveniente da camada superficial do
terreno ocupado pela exploração a céu aberto, que deverá ser decapada e armazenada em
pargas, até à sua aplicação.
Caso a terra disponível não seja suficiente, a restante deverá ser proveniente de terrenos de
iguais características. De preferência esta deverá ser franca, ter boa textura, drenagem,
arejamento e capacidade de retenção de água. Deverá, também, ser limpa, isenta de
infestantes, lixos, vidros, latas e outros materiais não degradáveis.
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A terra vegetal a utilizar não deverá conter materiais grosseiros de granulometria
superior a 10mm.

3.4. PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS
Os produtos fitossanitários a utilizar deverão possuir baixa toxicidade para a água,
demais plantas e animais, elevada capacidade de dissolução, risco reduzido de provocar
acumulação biológica e cumprir com o estipulado na legislação portuguesa e europeia
sobre a matéria.

3.5. MADEIRAS
A madeira a utilizar na vedação dever ser tratada em autoclave ou através de qualquer
outro tratamento, desde que seja por impregnação até ao cerne, com protecção
insecticida, fungicida e hidrófuga. Esta deverá possuir alta resistência mecânica e física,
devendo ser, preferencialmente de pinho da região ou de outra espécie, desde que de
qualidade superior, devendo provir de explorações florestais ambientalmente
sustentáveis.
A madeira deverá ainda respeitar as seguintes indicações:
•
•
•

Ser sã, não se admitindo podridão, faixas escuras, gretas anelares ou em zig-zag,
perfurações ou quaisquer vestígios de ataque por insectos ou fungos.
Ser desempenada, não apresentar brechas nem possuir nós que comprometam o
bom funcionamento dos elementos.
Ter fibras direitas, paralelas ao bordo longitudinal da peça e deverá estar seca,
com menos de 20% de humidade.

3.6. MATERIAL VEGETAL
3.6.1. ÁRVORES
Todos os exemplares deverão ser bem formados, com flecha intacta, sem raízes mortas
ou deterioradas, e devem possuir desenvolvimento compatível com a espécie a que
pertencem. Deverão ser plantas sãs, não envelhecidas, livres de pragas e doenças, e
fornecidas em torrão. A altura deverá ser compatível com a espécie e apresentar um
valor mínima na ordem dos 0,30m.
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3.6.2. ARBUSTOS
Os exemplares apresentarão as características típicas da sua espécie, variedade ou
cultivar, salvo indicações específicas em contrário.
Os arbustos deverão apresentar um bom desenvolvimento vegetativo da parte aérea, um
vigoroso sistema radicular e boas condições sanitárias. Deverão também estar livres de
defeitos, deformações, abrasões na casca, queimaduras, doenças, ovos de insectos,
pragas ou outras formas de infecção, sendo fornecido em vasos, sacos ou covetes.
A altura dos exemplares fornecidos deverá ser compatível com a espécie e apresentar os
valores mínimos da ordem dos 0,15 m.

3.6.3. SEMENTES
As sementes pertencerão às espécies indicadas no respectivo plano, respeitando as listas e
percentagens aí apresentadas, devendo estar isentas de impurezas.
Deverão ter sido sujeitas a um armazenamento e transporte correctos, em ambiente
com humidade e temperatura adequado, assim como, apresentar boas condições
fitossanitárias e físicas, possuindo grau de pureza e poder de germinação exigidos por lei,
sempre que essas espécies figurem nas tabelas oficiais. As que aí não se apresentarem deverão
possuir capacidade germinativa superior a 75%, grau de pureza superior a 85% e peso
adequado.

3.6.4. COMPONENTES DA HIDROSSEMENTEIRA
A mistura para hidrossementeira deverá conter não só as sementes, como também um
elemento fixador destas e estabilizador do solo, fertilizantes, correctivos e água.
Como componente protector de sementes serão utilizadas fibras vegetais, fisiologicamente
inertes e não tóxicas, constituindo matéria orgânica e aumentado a capacidade de retenção de
água no solo. Como resultado final, obtém-se uma manta adesiva e porosa, que proporciona
um ambiente ideal para a germinação das sementes e desenvolvimento de uma cobertura
vegetal saudável.
Embora a composição da mistura de sementes seja a descrita no “Plano de Sementeira e
Plantação”, os restantes componentes da hidrossementeira, assim como as suas proporções
deverão respeitar as indicações do fornecedor.
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3.6.5. APROVISIONAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA EM OBRA
As árvores e arbustos a fornecer deverão estar ensacados ou envasados, devendo apenas
ser manipuladas pelo seu recipiente e nunca pela parte aérea.
As plantas a fornecer com torrão radicular, assim como as plantas transplantadas,
deverão ser retiradas do solo antes do início do período de actividade vegetativa. Os
torrões serão firmes e intactos, sendo de rejeitar as plantas que tenham perdido grandes
quantidades de material radicular em proporção com a parte aérea. Os exemplares de
torrão protegido ou em contentor deverão apenas ser manipulados pelo seu recipiente e
nunca pela parte aérea.
Durante o transporte, o material vegetal deverá estar protegido contra temperaturas
extremas, insolação em excesso, vento e outras condições atmosféricas adversas. Se o
transporte se efectuar em veículo fechado, o material vegetal deverá ter condições de
ventilação adequadas, para evitar transpirações excessivas. Todo o transporte de
material vegetal deverá ser acompanhado por guia de transporte, podendo ser verificado
pela fiscalização. O transporte de material vegetal nacional ou internacional deverá ser
feito de acordo com os preceitos legais.
Após a descarga no local da obra, o material vegetal deverá ser inspeccionado, para
verificação da conformidade com as especificações. Plantas de diferentes fornecedores
serão consideradas como lotes diferentes, para efeitos de inspecção por lotes. Se após a
inspecção a fiscalização considerar que o desenvolvimento radicular foi restringido ou
deformado no contentor ou protecção de torrão, todas as plantas nessas condições,
deverão ser rejeitadas e removidas do local de obra.

3.7. OUTROS MATERIAIS
Todos os materiais a utilizar deverão ser de qualidade, oferecer garantia do
fabricante/fornecedor, ser resistentes, duráveis e de fácil manutenção e conservação.
Deverão também estar de acordo com as condições de segurança impostas pela
legislação que lhes diz respeito ou, na falta desta, as que melhor satisfaçam os fins em
vista e as boas normas de construção e jardinagem, devendo os mesmos ser aprovados
pela fiscalização.
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4. MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
4.1. PREPARAÇÃO DO TERRENO E MEDIDAS CAUTELARES
4.1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os métodos e instrumentos de trabalho deverão ser previamente aprovados, antes do início
da obra.

4.1.2. IMPLANTAÇÃO E PIQUETAGEM
O trabalho de implantação e piquetagem será efectuado pelo empreiteiro a partir das cotas,
alinhamentos e referências fornecidas pelo dono da obra e presente Plano.
O empreiteiro deverá examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamações relativas às deficiências que eventualmente
encontre e que serão objecto de verificação local pela fiscalização, na presença do Dono de
Obra.
Uma vez concluídos os trabalhos de implantação, o empreiteiro deverá informar, a
fiscalização, que procederá à verificação das marcas e, se for necessário, à sua rectificação, na
presença do Dono de Obra.
O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referências e a recolocá-las, à sua custa, em
condições idênticas, quer na localização definitiva quer noutro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalização e de haver acordado com a
modificação da piquetagem.

4.1.3. LIMPEZA DO TERRENO
Deverá proceder-se a uma limpeza do terreno, por forma a serem retirados e
transportados a vazadouro adequado todos os resíduos, lixos e entulhos existentes na
área de intervenção, em cada uma das fases de recuperação.

4.1.4. PROTECÇÃO DA VEGETAÇÃO EXISTENTE A MANTER
Toda a vegetação arbustiva e arbórea existente nas zonas de defesa será preservada, de
modo a não ser afectada com a localização de estaleiros, depósitos de materiais,
instalações de pessoal e outros, ou com o movimento de máquinas e viaturas. Esta
vegetação deverá ser conduzida e protegida, com o objectivo de criar uma cortina visual
e um banco genético para impulsionar a regeneração natural na área a recuperar.
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4.1.5. DECAPAGEM E APROVEITAMENTO DO SOLO
Dever-se-á proceder, na área que irá ser sujeita a exploração a céu aberto, à decapagem
superficial da camada de solo vivo existente, devendo ocorrer esta operação na fase de
preparação para a exploração.
A espessura da camada a extrair depende das características do solo, devendo abranger, neste
caso, a camada de solo existente à superfície do afloramento rochoso. Esta remoção deverá
ser feita em faixas paralelas às curvas de nível.
A terra vegetal deverá ser armazenada em pargas (pilha de terra vegetal não compactada) ou
medas, nos locais assinalados nas demais peças de projecto, devendo a sua área ser
cuidadosamente limpa de vegetação e bem drenada.
As pargas deverão ter uma altura não superior a 1,5 m e largura não superior a 4 m. A terra
não deve ser calcada por veículos em movimento, pelo que as pargas devem ser compridas e
estreitas. O cimo da parga deve ser ligeiramente côncavo para permitir a boa infiltração da
água.
Uma vez constituídas as pargas deverá proceder-se à sua cobertura com tela têxtil ou plástica.
Sempre que a previsão da duração da obra seja para um período superior a 6 meses, em
substituição às telas, as pargas deverão ser semeadas, à razão de 3 gr/m 2, com tremocilha
(Lupinus luteus), se for no Outono, e abóbora (curcubita pepo), se na Primavera.

4.2. MOVIMENTO DE TERRAS
4.2.1. ATERROS
Os materiais que constituem os aterros deverão cumprir o especificado no capítulo relativo à
“Natureza e qualidade dos materiais”.
Os trabalhos de aterro terão lugar, assim que forem atingidas as cotas definitivas de cada
patamar e dados como concluídos os trabalhos de lavra nesse local.
Todos os taludes a constituir e/ou regularizar deverão ficar com um perfil sinoidal, com a base
em linha côncava e a crista em linha convexa e com um raio de curvatura igual ou superior a
5,00m.
A colocação do material de aterro deverá ser feito por camadas horizontais ou ligeiramente
inclinadas, ficando o material de maior dimensão na parte inferior, diminuindo a sua
granulometria, sucessivamente, até que na parte superior se empregue o material mais fino. A
dimensão das camadas encontra-se definida no “Plano de Modelação e Drenagem”, sendo um
dos objectivos que os vazios do material rochoso sejam preenchidos por elementos mais finos,
para criar condições para que a camada de terra se mantenha à superfície.
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As cotas provisórias a dar aos aterros são tais que após a colocação da camada final de terra
viva se atinjam as cotas fixadas, com tolerâncias aceitáveis.
Todas as superfícies planas devem ser modeladas de modo a ficarem com uma inclinação
mínima de 1,5% para permitir o escoamento superficial das águas da chuva.

4.2.2. PREPARAÇÃO DO TERRENO
Após a modelação geral do terreno, deverá ser aplicada a camada de terra viva para que de
seguida se efectuarem as plantações e sementeira.
Após a aplicação da terra viva, em geral numa camada de 0,10/0,15m de espessura, deverá ter
lugar a sua regularização superficial e ligeira compactação, para uma melhor preparação do
terreno para as operações seguintes. A colocação de terra vegetal deverá ser executada de
forma a garantir a estabilidade da camada, sem que a sua superfície fique demasiado lisa.

4.2.3. PREPARAÇÃO DA TERRA VIVA
Antes da aplicação da terra no local proposto, esta deverá ser alvo de um destorroamento,
limpeza de pedras, raízes e ervas, assim como de uma fertilização. Esta fertilização será feita
com a incorporação na terra de estrume orgânico normal ou de preparação industrial, na
proporção de 2kg/m 2.
Esta terra será utilizada não só na camada de terra superficial, como no enchimento de
covas de plantação.
Entre a fertilização da terra e a sementeira deverá decorrer um período mínimo de uma
semana.

4.3. TRABALHOS E OBRAS COMPLEMENTARES
4.3.1. DRENAGEM
A drenagem da área a intervir será feita conferindo pendentes ao maciço rochoso da pedreira,
esperando-se que parte da água se infiltre, aspecto característico deste tipo de maciço. As
pendentes propostas encontram-se definidas no “Plano de Modelação e Drenagem”. Os
trabalhos relativos a este ponto serão executados na fase de lavra.
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4.3.2. CONSTRUÇÃO DE ESCARPAS
A constituição de escarpas para uma possível utilização pela avifauna será uma acção a
realizar na fase de lavra da pedreira, através da eliminação de um patamar de circulação
por cada escarpa, o que fará com que estas tenham uma altura final de
aproximadamente 10m.
A sua localização encontra-se definida na planta relativa ao “Plano Geral” e respectiva
“Memória Descritiva e Justificativa”.
Após a sua construção, estas paredes deverão ser alvo de análise por técnico
especializado, por forma a serem seleccionadas possíveis fendas a limpar, com o
objectivo de abrigar espécimenes de avifauna, assim como todos os trabalhos que se
verifiquem necessários para serem atingidos os fins definidos.

4.3.3. RENATURALIZAÇÃO DE ACESSOS ENCERRADOS
Dever-se-á proceder a uma descompactação do terreno em todas as áreas coincidentes com
acessos a desactivar, como indicado nas Peças Desenhadas deste Plano. Esta deverá ser feita
por ripagem, em passagem dupla cruzada e até uma profundidade de 0,3m, se possível.
Após os trabalhos de descompactação e de mobilização acima mencionados, deverá procederse a um nivelamento e regularização da superfície, por forma a que a circulação e escoamento
de águas se faça eficazmente. Posteriormente deverá ser aplicada uma camada de terra
vegetal com uma espessura de 0,10/0,15m.

4.3.5. APLICAÇÃO DE VEDAÇÃO
A vedação deverá ser constituída por rede ovelheira com 1,2m de altura, fixa por meio de
postes em madeira tratada. Estes deverão ter aproximadamente 7cm de diâmetro e 2m de
comprimentos, sendo colocados com um afastamento de cerca de 2m, e travados sempre que
se verifique necessário para a sua estabilidade.
A fixação dos postes será por cravagem no terreno, devendo ficar enterrando no solo no
mínimo 60cm.
A rede ovelheira deverá ser aplicada nos postes por forma a manter um afastamento ao solo
de 20cm, por efeito de conectividade da fauna. Caso a rede seja de malha diferenciada, a
malha mais estreia deverá ser colocada na parte superior.
O uso de arame farpado é desaconselhável e interdito para salvaguardar a fauna.
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4.4. ZONAS VERDES
4.4.1. CONDUÇÃO DA FAIXA
PINHEIRO-DE-ALEPO.

DE

PROTECÇÃO VISUAL

DA

PEDREIRA

E

ERRADICAÇÃO

DO

Para criar uma barreira visual e às poeiras provenientes da exploração a céu aberto será
concebida uma faixa de protecção, nos limites mais críticos desta área, constituída pela
zona de defesa a Sudeste e numa faixa de 5m ao longo do seu limite sudoeste, tal como
referido na Memória Descritiva e Justificativa. Esta faixa será alvo de operações de condução e
selecção de vegetação, para se atingir o objectivo referido.
Quanto à erradicação do pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis), espécie identificada como
infestante e encontrada nesta área, deverá ocorrer em simultâneo com a operação de
condução da vegetação na faixa de protecção. Esta operação deverá ser realizada três
vezes durante a vida da pedreira, nomeadamente no início, a meio da sua vida útil e na
fase de encerramento.

4.4.2. PLANTAÇÕES
Todos os exemplares provenientes de viveiro, transplante local ou transplante exterior,
deverão ser identificados através de etiqueta indelével. Esta identificação deverá ser
designada pelo seu nome botânico, de acordo com as regras da nomenclatura botânica, com
referência obrigatória ao género e espécie, e a variedade ou cultivar, se for caso disso.
A instalação de material vegetal deverá ser efectuada nos períodos vegetativos adequados a
cada espécie e tipo de armazenamento das raízes, de acordo com as boas normas e técnicas
de cultivo.
Quando o terreno se apresentar seco e sobretudo em tempo quente, deverá fazer-se
uma rega antes da plantação e esperar o tempo suficiente para que o terreno esteja com
boa sazão.
Em todas as plantações o empreiteiro deverá respeitar as indicações do plano, não sendo
permitidas quaisquer substituições de espécies sem prévia autorização da RUIPEDRA.
Após a marcação dos locais de plantação das árvores e arbustos, havendo o cuidado de
proteger as posições relativas dos vários agrupamentos e de os marcar, não só entre si como
em relação às paredes dos patamares, proceder-se-á à abertura manual das covas. Estas
deverão ter uma dimensão proporcional à dimensão do torrão do exemplar ou do seu sistema
radicular. O espaço restante da cova deverá ser preenchido com terra viva, devidamente
preparada. Imediatamente após a plantação e enchimento da cova proceder-se-á a uma rega
por alagamento, de forma a saturar o solo em toda a sua área.
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No acto de plantação deverá haver o cuidado de deixar a parte superior do torrão, no caso de
plantas envasadas ou transplantadas, ou o colo das plantas, quando estas são de raiz nua, à
superfície do terreno, para evitar problemas de asfixia radicular.
Os trabalhos de plantação deverão decorrer em condições atmosféricas favoráveis, sem
excesso de calor ou frio.
Sempre que possível, as plantações deverão ter lugar duas semanas após a germinação das
herbáceas semeadas, pois assim a superfície do solo já se encontrará protegida.

4.4.3. HIDROSSEMENTEIRA
Antes da hidrossementeira propriamente dita terá lugar a limpeza final do terreno e a sua
regularização, assim como a criação de condições de fornecimento de água para adicionar à
mistura a aplicar. Estas operações já deverão estar concluídas na altura em que a empresa de
aplicação da hidrossementeira a vier executar.
A hidrossementeira será feita mecanicamente, por técnicos especializados, ou mediante as
suas indicações, sendo aplicada hidraulicamente sob a superfície do terreno através de um
hidrossemeador.
Dever-se-á evitar atingir as espécies existentes, ou já plantadas, pela mistura da
hidrossementeira, com objectivo de salvaguardar as suas boas condições de desenvolvimento.
Os trabalhos de hidrossementeira deverão decorrer em condições atmosféricas favoráveis,
sem excesso de calor, frio ou chuva.

4.4.4. ÉPOCA DE REALIZAÇÃO
Os trabalhos relativos ao “Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística” deverão ser
executados no decurso da exploração, acompanhando o faseamento da lavra, como indicado
nas demais peças de projecto. Estes deverão ser executados de modo a que o aterro não
esteja excessivamente expostos aos agentes erosivos, sem a aplicação do revestimento
vegetal, situação que porá em causa a estabilização do mesmo. Assim os trabalhos de
modelação e preparação do terreno deverão ocorrer na Primavera e/ou Verão, por
forma a que a sementeira seja efectuada durante o Outono, logo no início das primeiras
chuvas, devendo os restantes trabalhos da intervenção exterior ser coordenados para
tal..
O período de plantação, salvo indicações específicas em contrário, será de Outubro a
Abril, desde que não se observem quaisquer sinais de actividade vegetativa nos
exemplares a plantar.

PLANO DE PEDREIRA | Julho de 2013

14

PLANO

DE

C a d e r n o

d e

PEDREIRA
E n c a r g o s −

P A R P

Pedreira da "Portela das Salgueiras" | Alcobertas | rio Maior
Maria Mira Consultores

4.5. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.5.1. TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS
Todos os trabalhos não especificados ou menos claros deverão respeitar as normas de boa
construção, assim como o parecer do fiscal da obra e/ou fornecedor, devendo estar sempre de
acordo com as indicações da legislação em vigor.
Quaisquer alterações ao projecto deverão ser previamente colocadas à consideração e
aprovação da RUIPEDRA.

4.5.2. GARANTIA
Após a plantação e sementeira, o empreiteiro solicitará inspecção por parte da RUIPEDRA,
após a qual se inicia o período de garantia de 2 anos.
Nesse período de garantia estão incluídas todas as operações necessárias para manter as boas
condições vegetativas e sanitárias, tais como: rega, retancha, cortes, mondas, fertilizações,
podas de formação, tratamento de feridas ou danos, assim como outras operações que se
venham a mostrar necessárias de acordo com as indicações da RUIPEDRA.

5. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
5.1. OPERAÇÕES GERAIS
Tal como referido anteriormente, a manutenção do espaço recuperado prolonga-se por um
período de 2 anos, após a entrega provisória dos trabalhos. Neste período pretende-se o
correcto desenvolvimento das espécies vegetais e a manutenção das boas condições do
aterro.
A manutenção das zonas intervencionadas compreende tarefas gerais que se deverão
desenvolver sistematicamente ao longo do ano, nomeadamente:
•
•
•
•

Rega;
Selecção de espécies para promover o correcto desenvolvimento da vegetação
potencial;
Tratamento de pragas e doenças logo que sejam detectadas;
Entre outras operações pontualmente necessárias.
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5.1.1. REGA
Durante a Primavera, Verão e início do Outono do primeiro ano, sempre que se verifiquem
sintomas de emurchecimento na vegetação, deverão executar-se regas quinzenais, mediante a
utilização de autotanques. No segundo ano, e se as condições o determinarem, deverá fazer-se
ainda a rega localizada das plantas que a necessitarem no período da Primavera e Verão.
A rega deve ser feita no princípio da manhã ou ao fim da tarde, por forma a evitar as perdas de
água por evaporação. Deve-se evitar regar em pleno sol, pois corre-se o risco das partículas de
água actuarem como lente, queimando as folhas, para além das perdas por evapotranspiração
serem maiores.

5.1.2. SELECÇÃO E CONDUÇÃO DE ESPÉCIES
Tanto na “zona de defesa” da área de pedreira, como nas áreas já recuperadas deverá ser feita
a condução e selecção de espécies, com o objectivo de promover o desenvolvimento da
vegetação potencial, evitando, sempre que possível a concorrência entre exemplares. Salientase que no primeiro caso esta operação ocorrerá durante a vida útil da pedreira, enquanto nas
áreas recuperadas se cingirá a dois anos.
A selecção será executada, anualmente, sobretudo durante os principais períodos de
crescimento vegetativo, no final da Primavera e princípios do Outono.
Integra-se nesta operação a erradicação de todos os exemplares de pinheiro-de-alepo (Pinus
halepensis) existente e que venham a germinar no interior da área de pedreira.

5.1.3. RESSEMENTEIRA
Se, logo após os trabalhos de sementeira, sobrevierem condições adversas que danifiquem
parcialmente o trabalho executado, deverá fazer-se a ressementeira das zonas afectadas, logo
que as condições do solo e do clima o permitam. Porém, se a estação já estiver
demasiadamente avançada, a ressementeira deverá fazer-se durante a época propícia
imediata.

5.1.4. RETANCHA
Esta operação consiste na substituição de exemplares vegetais, que morreram ou não
vingaram, por outras da mesma espécie.
Deverá proceder-se à retancha sempre que algum dos exemplares plantados inicialmente
morra, desapareça, adoeça ou sofra danos que comprometam o seu bom desenvolvimento,
forma natural ou resistência mecânica e fisiológica.
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Os novos exemplares a instalar deverão possuir características florísticas em tudo semelhantes
ao dos exemplares que vão substituir, devendo os materiais e técnicas a utilizar respeitar o
estipulado no presente documento.
Esta operação pode ser feita de duas formas, dependendo da época. Entre Dezembro e
Fevereiro a plantação pode ser com plantas com raiz nua e entre Março e Novembro com
plantas em que a raiz se encontra conservada em torrão, apesar de neste caso as plantações
poderem ser efectuadas todo o ano.

5.1.5. PODA DE FORMAÇÃO
Poderão ser podadas as plantas em que se verifique a necessidade de equilibrar a parte aérea,
desdensificar a copa (poda de formação), eliminar ramos mortos, desproporcionais ou
quebrados (poda de manutenção ou limpeza) durante a plantação, que não justifiquem a
substituição do exemplar. A poda será feita sem eliminação dos ápices terminais de cada
ramo, ou na sua ausência, imediatamente a seguir a um gomo.
Estas podas, caso se demonstre a sua necessidade, deverão ser efectuadas nos períodos de
dormência vegetativa, próprio da espécie a que o exemplar em causa pertence, após o
Outono, altura em que as folhas das caducifólias já caíram e as plantas de folha perene entram
em menor actividade vegetativa, de preferência entre Dezembro e Março.

5.1.6. INSPECÇÕES E TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS
Deverá ser realizada anualmente, na altura do Verão, uma inspecção sistemática geral do
estado fitossanitário das plantas instaladas na área de intervenção.
Esta inspecção compreende a análise visual do estado das diversas componentes visíveis das
plantas e a detecção de alterações que possam significar indício da presença de fungos,
doenças, deficiências nutricionais e fisiológicas e todas as demais que poderão influir no bom
desenvolvimento dos exemplares vegetais existentes e na saúde do ecossistema.
Cada inspecção deverá também, para além da análise, compreender a elaboração de um
diagnóstico da situação e a definição das medidas mais adequadas á resolução dos problemas
detectados e o método de implementação. Caso a análise visual não permita, só por si,
identificar, sem margem para dúvidas, os objectos ou factores de distúrbio dever-se-á recorrer
à sua análise laboratorial e a todos os meios e processos que permitam identificar
devidamente o problema.
Após a determinação de um método de implementação e sua aprovação, dever-se-á proceder
aos tratamentos necessários de modo a reduzir os seus efeitos sobre as plantas afectadas e
evitar a sua propagação. Os tratamentos serão efectuados com os cuidados recomendados
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pelos fabricantes, sendo apenas admitidos produtos recomendados pelas actuais normas
comunitárias.

5.1.7. OUTRAS OPERAÇÕES
MANUTENÇÃO DE VEDAÇÃO

A vedação deve reunir boas condições por forma a não permitir a entrada de estranhos ao
recinto e não ser susceptível de provocar acidente, nem com humanos, nem com animais. Se
tais condições estiverem reunidas a vedação deverá ser recuperada, ou mesmo substituída.

5.2. CALENDARIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO
Tendo por base a descrição dos trabalhos de manutenção a efectuar para a conservação do
espaço, elaborou-se um cronograma anual orientador para os períodos a realizar esses
trabalhos. Esse cronograma tem por finalidade condensar e calendarizar a previsão dos
trabalhos num só quadro, permitindo assim um planeamento facilitado das manutenções.

Quadro 1. Cronograma das Operações de Manutenção das Áreas Recuperadas
TRABALHOS

J

F

M

A

M

1º ANO
J J A

S

O

N

D

TRABALHOS DE MANUTENÇÃO

Rega
Selecção e Condução de
Espécies
Ressementeira

Retancha

Poda de Formação
Inspecções e Tratamentos
Fitossanitários
Fertilização

Período preferência
Período em que pode ser realizada a operação
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XI. Mapa de Medições e Orçamento
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ORÇAMENTO TOTAL
Operações a Realizar

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Custo Total

1. Instalação da Pedreira
1.1. Decapagem da terra viva e seu
armazenamento em pargas no local
indicado no presente Plano de
Pedreira, incluindo a manutenção das
mesmas e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

m

3

4.661,00

1.2. Fornecimento e aplicação de
vedação em rede ovelheira série média
(arame e extremidade 3mm e restante
2,5mm), com 1,2m de altura, fixa por
meio de postes em madeira tratada e
torneada de cerca de 7cm de diâmetro
e 2m de comprimento, cravados no
terreno com um afastamento de 2m
entre si, incluindo travamento entre
postes e todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução.

m

1.050,00

3,50 €

3.675,00 €

1.3. Fornecimento e montagem de
portão com 4m de largura e duas
folhas de abrir, em tubo galvanizado,
revestido com rede igual à vedação).

un

4,00

400,00 €

1.600,00 €

Trabalho a efectuar em Fase de Lavra

Total 1

5.275,00 €

2. Condução e Protecção das Zonas de Defesa e Áreas não mexidas
2.1. Manutenção e condução da
vegetação indicada no presente "Plano
de Plantação e Sementeira" como "a
manter e conduzir", existente nas
Zonas de Defesa e áreas não mexidas,
incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

ano

3,00

7.340,55 €

Total 2

22.021,65 €

22.021,65 €

3 . Modelação do Terreno
3.1. Construção de aterro, segundo o
definido nas demais peça deste PARP,
incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

3

m

21.074,00

0,40 €

Total 3
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Operações a Realizar

Quantidade

Custo
Unitário

Custo Total

2

27.430,00

0,60 €

16.458,00 €

2

27.430,00

0,20 €

5.486,00 €

2

175,00

0,20 €

35,00 €

Unidade

4. Preparação do terreno
4.1. Espalhamento e alisamento de
terra, originária da área de exploração,
numa camada média de 0,15m, de
acordo com as demais peças de
projecto, incluindo todos os trabalhos
e materiais necessários à sua correcta
execução.

m

4.2. Fertilização geral do terreno, de
acordo com o caderno de encargos,
incluindo estrume orgânico normal e
todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução.

m

4.3. Recuperação dos acesso a
encerrar, identificados no "Plano de
Plantação e Sementeira", incluindo a
sua descompactação e todos os
trabalhos e materiais necessários à sua
correcta execução.

m

Total 4

21.979,00 €

5. Instalação de Material Vegetal
5.1. Hidrossementeira
5.1.1. Fornecimento e aplicação de
duas mistura de sementes, em
simultâneo, por hidrossementeira, de
acordo com as demais peças de
projecto e indicações do fornecedor,
incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

2

m

27.430,00

0,90 €

24.687,00 €

unidade

77

0,50 €

38,50 €

Nota: As misturas indicadas no plano podem
sofrer
algumas
adaptações
devido
à
disponibilidade do mercado, devendo sempre
respeitar o elenco de espécies da flora local
conjugado com algumas pioneiras.

5.2.Plantações
5.2.1. Fornecimento e plantação de
azinheiras (Quercus
rotundifolia),
incluindo abertura de cova, seu
enchimento
com
terra,
rega
subsequente e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

Total 5
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Operações a Realizar

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Custo Total

6. Outras obras
6.1. Constituição de escarpas artificiais,
segundo as indicações do plano,
incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

Trabalho a efectuar em Fase de Lavra

Total 6
7. Desactivação da exploração
7.1. Transferência dos contentores de
apoio à exploração para estaleiros da
RUIPEDRA.
7.2. Manutenção e condução das área
recuperadas, segundo as indicações do
Plano de Manutenção do presente
PARP, incluindo todos os trabalhos
necessários à sua correcta execução.

0,00 €

unidade

2,00

100,00 €

200,00 €

ano

2,00

5.500,00 €

11.000,00 €

Total 7

11.200,00 €

TOTAL 93.630,75 €
Este orçamento inclui IVA, à taxa em vigor.

Os valores apresentados têm por base a consulta do mercado, nomeadamente as seguintes empresas:
HIDROSSEMENTEIRA
Aval Verde -Engenharia & Ambiente (Telf.: 239 476 670)

PLANTAS
Urze - Associação Florestal da Encosta da Serrada Estrela (Telm.: 968 681 287 / 912 320 978)

VEDAÇÃO
Albicerca - Vedações Agrícolas e Industriais, Lda (Telm.: 917 570 818)

PORTÕES
Leiricerca - Sistemas de Vedação (Telf.: 236 951 583)

PLANO DE PEDREIRA | Julho de 2013

3

PLANO

DE

M e d i ç õ e s

e

PEDREIRA
O r ç a m e n t o s

Pedreira da "Portela das Salgueiras" | Alcobertas | rio Maior
Maria Mira Consultores

Fase 0
Operações a Realizar

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

1. Instalação da Pedreira
1.1. Decapagem da terra viva e seu
armazenamento em pargas no local
indicado no presente Plano de
Pedreira, incluindo a manutenção
das mesmas e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

m

0,00

1.2. Fornecimento e aplicação de
vedação em rede ovelheira série
média (arame e extremidade 3mm e
restante 2,5mm), com 1,2m de
altura, fixa por meio de postes em
madeira tratada e torneada de cerca
de 7cm de diâmetro e 2m de
comprimento, cravados no terreno
com um afastamento de 2m entre si,
incluindo travamento entre postes e
todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução.

m

1.050,00

3,50 €

3.675,00 €

1.3. Fornecimento e montagem de
portão com 4m de largura e duas
folhas de abrir, em tubo galvanizado,
revestido com rede igual à vedação).

un

4,00

400,00 €

1.600,00 €

3

Trabalho a efectuar em Fase de Lavra

Total 1

5.275,00 €

2. Condução e Protecção das Zonas de Defesa e Áreas não mexidas
2.1. Manutenção e condução da
vegetação indicada no presente
"Plano de Plantação e Sementeira"
como "a manter e conduzir",
existente nas Zonas de Defesa e
áreas não mexidas, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários
à sua correcta execução.

ano

3,00

7.340,55 €

Total 2
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3 . Modelação do Terreno
3.1. Construção de aterro, segundo
o definido nas demais peça deste
PARP, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

3

m

0,00

0,40 €

Total 3

Operações a Realizar

Unidade

0,00 €

0,00 €

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

2

175,00

0,60 €

105,00 €

2

175,00

0,20 €

35,00 €

2

175,00

0,20 €

35,00 €

4. Preparação do terreno
4.1. Espalhamento e alisamento de
terra, originária da área de
exploração, numa camada média de
0,15m, de acordo com as demais
peças de projecto, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários
à sua correcta execução.

m

4.2. Fertilização geral do terreno, de
acordo com o caderno de encargos,
incluindo estrume orgânico normal e
todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução.

m

4.3. Recuperação dos acesso a
encerrar, identificados no "Plano de
Plantação e Sementeira" , incluindo
a sua descompactação e todos os
trabalhos e materiais necessários à
sua correcta execução.

m

Total 4

175,00 €

5. Instalação de Material Vegetal
5.1. Hidrossementeira
5.1.1. Fornecimento e aplicação de
duas mistura de sementes, em
simultâneo, por hidrossementeira,
de acordo com as demais peças de
projecto e indicações do fornecedor,
incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

2

m

175,00

0,90 €

157,50 €

Nota: As misturas indicadas no plano podem
sofrer algumas adaptações devido à
disponibilidade do mercado, devendo sempre
respeitar o elenco de espécies da flora local
conjugado com algumas pioneiras.
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5.2.Plantações
5.2.1. Fornecimento e plantação de
azinheiras (Quercus rotundifolia),
incluindo abertura de cova, seu
enchimento com terra, rega
subsequente e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

unidade

0

0,50 €

0,00 €

Total 5

Operações a Realizar

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

157,50 €

Custo Total

6. Outras obras
6.1. Constituição de escarpas
artificiais, segundo as indicações do
plano, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

Trabalho a efectuar em Fase de Lavra

Total 6
7. Desactivação da exploração
7.1. Transferência dos contentores
de apoio à exploração para
estaleiros da RUIPEDRA.
7.2. Manutenção e condução das
área recuperadas, segundo as
indicações do Plano de Manutenção
do presente PARP, incluindo todos
os trabalhos necessários à sua
correcta execução.

0,00 €

unidade

2,00

100,00 €

200,00 €

ano

2,00

5.500,00 €

11.000,00 €

Total 7

11.200,00 €

TOTAL

38.829,15 €

Este orçamento inclui IVA, à taxa em vigor.
Nota: A numeração dos artigos respeita a definida no "Mapa de Medições e Orçamento - Geral".
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Fase 1
Operações a Realizar

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

1. Instalação da Pedreira
1.1. Decapagem da terra viva e seu
armazenamento em pargas no local
indicado no presente Plano de
Pedreira, incluindo a manutenção
das mesmas e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

m

1.345,00

1.2. Fornecimento e aplicação de
vedação em rede ovelheira série
média (arame e extremidade 3mm e
restante 2,5mm), com 1,2m de
altura, fixa por meio de postes em
madeira tratada e torneada de cerca
de 7cm de diâmetro e 2m de
comprimento, cravados no terreno
com um afastamento de 2m entre si,
incluindo travamento entre postes e
todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução.

m

0,00

3,50 €

0,00 €

1.3. Fornecimento e montagem de
portão com 4m de largura e duas
folhas de abrir, em tubo galvanizado,
revestido com rede igual à vedação).

un

0,00

400,00 €

0,00 €

3

Trabalho a efectuar em Fase de Lavra

Total 1

0,00 €

2. Condução e Protecção das Zonas de Defesa e Áreas não mexidas
2.1. Manutenção e condução da
vegetação indicada no presente
"Plano de Plantação e Sementeira"
como "a manter e conduzir",
existente nas Zonas de Defesa e
áreas não mexidas, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários
à sua correcta execução.

ano

0,00

7.340,55 €

Total 2
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3 . Modelação do Terreno
3.1. Construção de aterro, segundo
o definido nas demais peça deste
PARP, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

3

m

4.043,00

0,40 €

Total 3

Operações a Realizar

Unidade

1.617,20 €

1.617,20 €

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

2

6.600,00

0,60 €

3.960,00 €

2

6.600,00

0,20 €

1.320,00 €

2

0,00

0,20 €

0,00 €

4. Preparação do terreno
4.1. Espalhamento e alisamento de
terra, originária da área de
exploração, numa camada média de
0,15m, de acordo com as demais
peças de projecto, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários
à sua correcta execução.

m

4.2. Fertilização geral do terreno, de
acordo com o caderno de encargos,
incluindo estrume orgânico normal e
todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução.

m

4.3. Recuperação dos acesso a
encerrar, identificados no "Plano de
Plantação e Sementeira" , incluindo
a sua descompactação e todos os
trabalhos e materiais necessários à
sua correcta execução.

m

Total 4

5.280,00 €

5. Instalação de Material Vegetal
5.1. Hidrossementeira
5.1.1. Fornecimento e aplicação de
duas mistura de sementes, em
simultâneo, por hidrossementeira,
de acordo com as demais peças de
projecto e indicações do fornecedor,
incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

2

m

6.600,00

0,90 €

5.940,00 €

Nota: As misturas indicadas no plano podem
sofrer algumas adaptações devido à
disponibilidade do mercado, devendo sempre
respeitar o elenco de espécies da flora local
conjugado com algumas pioneiras.
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5.2.Plantações
5.2.1. Fornecimento e plantação de
azinheiras (Quercus rotundifolia),
incluindo abertura de cova, seu
enchimento com terra, rega
subsequente e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

unidade

20

0,50 €

Total 5

Operações a Realizar

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

10,00 €

5.950,00 €

Custo Total

6. Outras obras
6.1. Constituição de escarpas
artificiais, segundo as indicações do
plano, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

Trabalho a efectuar em Fase de Lavra

Total 6
7. Desactivação da exploração
7.1. Transferência dos contentores
de apoio à exploração para
estaleiros da RUIPEDRA.
7.2. Manutenção e condução das
área recuperadas, segundo as
indicações do Plano de Manutenção
do presente PARP, incluindo todos
os trabalhos necessários à sua
correcta execução.

0,00 €

unidade

2,00

0,00 €

0,00 €

ano

2,00

0,00 €

0,00 €

Total 7

0,00 €

TOTAL

12.847,20 €

Este orçamento inclui IVA, à taxa em vigor.
Nota: A numeração dos artigos respeita a definida no "Mapa de Medições e Orçamento - Geral".
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Fase 2
Operações a Realizar

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

1. Instalação da Pedreira
1.1. Decapagem da terra viva e seu
armazenamento em pargas no local
indicado no presente Plano de
Pedreira, incluindo a manutenção
das mesmas e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

m

794,00

1.2. Fornecimento e aplicação de
vedação em rede ovelheira série
média (arame e extremidade 3mm e
restante 2,5mm), com 1,2m de
altura, fixa por meio de postes em
madeira tratada e torneada de cerca
de 7cm de diâmetro e 2m de
comprimento, cravados no terreno
com um afastamento de 2m entre si,
incluindo travamento entre postes e
todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução.

m

0,00

3,50 €

0,00 €

1.3. Fornecimento e montagem de
portão com 4m de largura e duas
folhas de abrir, em tubo galvanizado,
revestido com rede igual à vedação).

un

0,00

400,00 €

0,00 €

3

Trabalho a efectuar em Fase de Lavra

Total 1

0,00 €

2. Condução e Protecção das Zonas de Defesa e Áreas não mexidas
2.1. Manutenção e condução da
vegetação indicada no presente
"Plano de Plantação e Sementeira"
como "a manter e conduzir",
existente nas Zonas de Defesa e
áreas não mexidas, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários
à sua correcta execução.

ano

0,00

7.340,55 €

Total 2
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3 . Modelação do Terreno
3.1. Construção de aterro, segundo
o definido nas demais peça deste
PARP, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

3

m

4.570,00

0,40 €

Total 3

Operações a Realizar

Unidade

1.828,00 €

1.828,00 €

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

2

4.960,00

0,60 €

2.976,00 €

2

4.960,00

0,20 €

992,00 €

2

0,00

0,20 €

0,00 €

4. Preparação do terreno
4.1. Espalhamento e alisamento de
terra, originária da área de
exploração, numa camada média de
0,15m, de acordo com as demais
peças de projecto, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários
à sua correcta execução.

m

4.2. Fertilização geral do terreno, de
acordo com o caderno de encargos,
incluindo estrume orgânico normal e
todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução.

m

4.3. Recuperação dos acesso a
encerrar, identificados no "Plano de
Plantação e Sementeira" , incluindo
a sua descompactação e todos os
trabalhos e materiais necessários à
sua correcta execução.

m

Total 4

3.968,00 €

5. Instalação de Material Vegetal
5.1. Hidrossementeira
5.1.1. Fornecimento e aplicação de
duas mistura de sementes, em
simultâneo, por hidrossementeira,
de acordo com as demais peças de
projecto e indicações do fornecedor,
incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

2

m

4.960,00

0,90 €

4.464,00 €

Nota: As misturas indicadas no plano podem
sofrer algumas adaptações devido à
disponibilidade do mercado, devendo sempre
respeitar o elenco de espécies da flora local
conjugado com algumas pioneiras.
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5.2.Plantações
5.2.1. Fornecimento e plantação de
azinheiras (Quercus rotundifolia),
incluindo abertura de cova, seu
enchimento com terra, rega
subsequente e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

unidade

36

0,50 €

Total 5

Operações a Realizar

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

18,00 €

4.482,00 €

Custo Total

6. Outras obras
6.1. Constituição de escarpas
artificiais, segundo as indicações do
plano, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

Trabalho a efectuar em Fase de Lavra

Total 6
7. Desactivação da exploração
7.1. Transferência dos contentores
de apoio à exploração para
estaleiros da RUIPEDRA.
7.2. Manutenção e condução das
área recuperadas, segundo as
indicações do Plano de Manutenção
do presente PARP, incluindo todos
os trabalhos necessários à sua
correcta execução.

0,00 €

unidade

0,00

100,00 €

0,00 €

ano

0,00

5.500,00 €

0,00 €

Total 7

0,00 €

TOTAL

10.278,00 €

Este orçamento inclui IVA, à taxa em vigor.
Nota: A numeração dos artigos respeita a definida no "Mapa de Medições e Orçamento - Geral".

PLANO DE PEDREIRA | Julho de 2013

12

PLANO

DE

M e d i ç õ e s

e

PEDREIRA
O r ç a m e n t o s

Pedreira da "Portela das Salgueiras" | Alcobertas | rio Maior
Maria Mira Consultores

Fase 3
Operações a Realizar

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

1. Instalação da Pedreira
1.1. Decapagem da terra viva e seu
armazenamento em pargas no local
indicado no presente Plano de
Pedreira, incluindo a manutenção
das mesmas e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

m

1.400,00

1.2. Fornecimento e aplicação de
vedação em rede ovelheira série
média (arame e extremidade 3mm e
restante 2,5mm), com 1,2m de
altura, fixa por meio de postes em
madeira tratada e torneada de cerca
de 7cm de diâmetro e 2m de
comprimento, cravados no terreno
com um afastamento de 2m entre si,
incluindo travamento entre postes e
todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução.

m

0,00

3,50 €

0,00 €

1.3. Fornecimento e montagem de
portão com 4m de largura e duas
folhas de abrir, em tubo galvanizado,
revestido com rede igual à vedação).

un

0,00

400,00 €

0,00 €

3

Trabalho a efectuar em Fase de Lavra

Total 1

0,00 €

2. Condução e Protecção das Zonas de Defesa e Áreas não mexidas
2.1. Manutenção e condução da
vegetação indicada no presente
"Plano de Plantação e Sementeira"
como "a manter e conduzir",
existente nas Zonas de Defesa e
áreas não mexidas, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários
à sua correcta execução.

ano

0,00

7.340,55 €

Total 2
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3 . Modelação do Terreno
3.1. Construção de aterro, segundo
o definido nas demais peça deste
PARP, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

3

m

8.331,50

0,40 €

Total 3

Operações a Realizar

Unidade

3.332,60 €

3.332,60 €

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

2

8.295,00

0,60 €

4.977,00 €

2

8.295,00

0,20 €

1.659,00 €

2

0,00

0,20 €

0,00 €

4. Preparação do terreno
4.1. Espalhamento e alisamento de
terra, originária da área de
exploração, numa camada média de
0,15m, de acordo com as demais
peças de projecto, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários
à sua correcta execução.

m

4.2. Fertilização geral do terreno, de
acordo com o caderno de encargos,
incluindo estrume orgânico normal e
todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução.

m

4.3. Recuperação dos acesso a
encerrar, identificados no "Plano de
Plantação e Sementeira" , incluindo
a sua descompactação e todos os
trabalhos e materiais necessários à
sua correcta execução.

m

Total 4

6.636,00 €

5. Instalação de Material Vegetal
5.1. Hidrossementeira
5.1.1. Fornecimento e aplicação de
duas mistura de sementes, em
simultâneo, por hidrossementeira,
de acordo com as demais peças de
projecto e indicações do fornecedor,
incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

2

m

8.295,00

0,90 €

7.465,50 €

Nota: As misturas indicadas no plano podem
sofrer algumas adaptações devido à
disponibilidade do mercado, devendo sempre
respeitar o elenco de espécies da flora local
conjugado com algumas pioneiras.
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5.2.Plantações
5.2.1. Fornecimento e plantação de
azinheiras (Quercus rotundifolia),
incluindo abertura de cova, seu
enchimento com terra, rega
subsequente e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

unidade

1

0,50 €

Total 5

Operações a Realizar

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

0,50 €

7.466,00 €

Custo Total

6. Outras obras
6.1. Constituição de escarpas
artificiais, segundo as indicações do
plano, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

Trabalho a efectuar em Fase de Lavra

Total 6
7. Desactivação da exploração
7.1. Transferência dos contentores
de apoio à exploração para
estaleiros da RUIPEDRA.
7.2. Manutenção e condução das
área recuperadas, segundo as
indicações do Plano de Manutenção
do presente PARP, incluindo todos
os trabalhos necessários à sua
correcta execução.

0,00 €

unidade

0,00

100,00 €

0,00 €

ano

0,00

5.500,00 €

0,00 €

Total 7

0,00 €

TOTAL

17.434,60 €

Este orçamento inclui IVA, à taxa em vigor.
Nota: A numeração dos artigos respeita a definida no "Mapa de Medições e Orçamento - Geral".
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Fase 4
Operações a Realizar

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

1. Instalação da Pedreira
1.1. Decapagem da terra viva e seu
armazenamento em pargas no local
indicado no presente Plano de
Pedreira, incluindo a manutenção
das mesmas e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

m

1.122,00

1.2. Fornecimento e aplicação de
vedação em rede ovelheira série
média (arame e extremidade 3mm e
restante 2,5mm), com 1,2m de
altura, fixa por meio de postes em
madeira tratada e torneada de cerca
de 7cm de diâmetro e 2m de
comprimento, cravados no terreno
com um afastamento de 2m entre si,
incluindo travamento entre postes e
todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução.

m

0,00

3,50 €

0,00 €

1.3. Fornecimento e montagem de
portão com 4m de largura e duas
folhas de abrir, em tubo galvanizado,
revestido com rede igual à vedação).

un

0,00

400,00 €

0,00 €

3

Trabalho a efectuar em Fase de Lavra

Total 1

0,00 €

2. Condução e Protecção das Zonas de Defesa e Áreas não mexidas
2.1. Manutenção e condução da
vegetação indicada no presente
"Plano de Plantação e Sementeira"
como "a manter e conduzir",
existente nas Zonas de Defesa e
áreas não mexidas, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários
à sua correcta execução.

ano

0,00

7.340,55 €

Total 2
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3 . Modelação do Terreno
3.1. Construção de aterro, segundo
o definido nas demais peça deste
PARP, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

3

m

4.129,00

0,40 €

Total 3

Operações a Realizar

Unidade

1.651,60 €

1.651,60 €

Quantidade

Custo Unitário

Custo Total

2

7.400,00

0,60 €

4.440,00 €

2

7.400,00

0,20 €

1.480,00 €

2

0,00

0,20 €

0,00 €

4. Preparação do terreno
4.1. Espalhamento e alisamento de
terra, originária da área de
exploração, numa camada média de
0,15m, de acordo com as demais
peças de projecto, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários
à sua correcta execução.

m

4.2. Fertilização geral do terreno, de
acordo com o caderno de encargos,
incluindo estrume orgânico normal e
todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução.

m

4.3. Recuperação dos acesso a
encerrar, identificados no "Plano de
Plantação e Sementeira" , incluindo
a sua descompactação e todos os
trabalhos e materiais necessários à
sua correcta execução.

m

Total 4

5.920,00 €

5. Instalação de Material Vegetal
5.1. Hidrossementeira
5.1.1. Fornecimento e aplicação de
duas mistura de sementes, em
simultâneo, por hidrossementeira,
de acordo com as demais peças de
projecto e indicações do fornecedor,
incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

2

m

7.400,00

0,90 €

6.660,00 €

Nota: As misturas indicadas no plano podem
sofrer algumas adaptações devido à
disponibilidade do mercado, devendo sempre
respeitar o elenco de espécies da flora local
conjugado com algumas pioneiras.
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5.2.Plantações
5.2.1. Fornecimento e plantação de
azinheiras (Quercus rotundifolia),
incluindo abertura de cova, seu
enchimento com terra, rega
subsequente e todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

unidade

20

0,50 €

Total 5
Operações a Realizar

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

10,00 €

6.670,00 €
Custo Total

6. Outras obras
6.1. Constituição de escarpas
artificiais, segundo as indicações do
plano, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta
execução.

Trabalho a efectuar em Fase de Lavra

Total 6

0,00 €

7. Desactivação da exploração
7.1. Transferência dos contentores
de apoio à exploração para
estaleiros da RUIPEDRA.
7.2. Manutenção e condução das
área recuperadas, segundo as
indicações do Plano de Manutenção
do presente PARP, incluindo todos
os trabalhos necessários à sua
correcta execução.

unidade

0,00

100,00 €

0,00 €

ano

0,00

5.500,00 €

0,00 €

Total 7

0,00 €

TOTAL

14.241,60 €

Este orçamento inclui IVA, à taxa em vigor.
Nota: A numeração dos artigos respeita a definida no "Mapa de Medições e Orçamento - Geral".
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XIII – Peças Desenhadas

Desenho 1

-

Planta de Localização (Escala 1: 25 000)

Desenho 2

-

Planta de Cadastro (Escala 1: 2 000)

Desenho 3

-

Planta de enquadramento na Geologia Regional (Escala 1: 25 000)

Desenho 4

-

Topografia Actual e Enquadramento de Limites (Escala 1 : 1 500)

Desenho 5

-

Planta de Situação Actual de Uso do Solo (Escala 1: 1500)

Desenho 6

-

Planta de Zonamento de Usos Futuros (Escala 1: 1500)

Desenho 7.01

-

Configuração Final da Lavra da Zona A (Escala 1 : 1000)

Desenho 7.02

-

Configuração Final da Lavra da Zona B (Escala 1 : 1000)

Desenho 8.01

-

Planta de Faseamento da Lavra (Escala 1 : 1500

Desenho 8.02

-

Perfis Faseamento da Lavra (Escalas 1 : 1000 e 1 : 4000)

Desenho 9.01

-

Plano de Segurança da Lavra a Céu Aberto (Escala 1 : 1000)

Desenho 9.02

-

Plano de Segurança da Lavra Subterrânea (Escala 1 : 1000)

Desenho 10

-

Plano de Modelação e Drenagem (Escala 1 : 500)

Desenho 11

-

Desenho 12

-

Plano Geral e Plano de Plantação e Sementeira (Escala 1 : 1000 e 1 :
2000)
Perfis do PL e PARP (Escalas 1 : 1000 e 1 : 4000)
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