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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Identificação do Explorador 

A pedreira designada por “Pedreira do Cadimo”, com uma área total de 10.667,90 m2, situa-se na União 

das freguesias de Arrimal e Mendiga, concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, pertence à empresa 

CARFEMA - SOCIEDADE TÉCNICA MÁRMORES E GRANITOS, LDA, contribuinte nº 500187517, com 

sede na Rua do Lugar Novo n.º 18, freguesia de Serro Ventoso, concelho de Porto de Mós, distrito de 

Leiria, que se dedica à extracção e transformação de rocha ornamental e à sua comercialização. A 

finalidade do produto extraído desta pedreira, o calcário, será 100 % para exportação (China, Taiwan, 

Europa). 

2. OBJECTIVO DO PROJECTO 

O presente projecto técnico destina-se ao processo de licenciamento desta pedreira na Direção 

Regional de Economia do Centro, ao abrigo o Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro. 

3. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

3.1 Localização da Pedreira 

A Pedreira denominada " Pedreira do Cadimo”  localiza-se na região do Parque Natural da Serra de Aire 

e Candeeiros. 

Localiza-se em Cabeça Veada, na União das freguesias de Arrimal e Mendiga, concelho de Porto de 

Mós, distrito de Leiria. O acesso é feito pela Estrada Nacional 362 que liga Alcanede à povoação de 

Valverde. A partir dessa zona existem estradas secundárias que ligam às pedreiras da zona. 

A área a licenciar é de 10.667,90 m2, com um perímetro igual a 469,00 m.  
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Figura 1 – Localização da Pedreira sobre Carta (fonte1: Carta Militar à escala 1/25 000) 

 

3.2 Plano de Ordenamento do Território em vigor na área de localização da pedreira 

As zonas definidas para as áreas de implantação da pedreira encontram-se descritas e no Plano de 

Ordenamento do Parque Natural das Serra de Aire e Candeeiros (PNSAC), estando em “Área sujeita a 

Exploração Extractiva – Cabeça Veada C03”. 

                                                

1 Ver Plantas em anexo. 
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Figura 2 – Localização da Pedreira na Carta de Ordenamento (fonte: Carta de Ordenamento PNSAC) 

 
Na Carta de Condicionantes, a área onde se encontra a pedreira não está inserida em Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), mas está inserida na Reserva Ecológica Municipal (REN), concretamente em Áreas de 

Máxima Infiltração. Por outro lado, localiza-se em REDE NATURA 2000 - Lista Nacional de Sítios (Serras 

de Aire e Candeeiros) e em Áreas Protegidas - Parque Natural de Serras de Aire e Candeeiros 

(PNSAC). 
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Figura 3 – Localização da Pedreira na Carta de Condicionantes (fonte: Carta de Condicionantes do Carta de 
Ordenamento PNSAC) 

 

4. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A área onde se insere a pedreira ainda encontra-se já em exploração, como se pode ver pelas figuras 

seguintes. 
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Figura 4 – Localização da Pedreira sobre Fotografia Aérea 

 

  

Figura 5 – Situação Actual 
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5. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DA ÁREA 

5.1 Geologia Regional  

A Pedreira em estudo integra-se no conjunto de explorações existentes no Maciço Calcário 

Estremenho, que constitui o maior afloramento de calcários sedimentares do nosso país, sendo uma 

região com grande aptidão para a extracção de blocos de rocha ornamental. 

No concelho de Porto de Mós, onde se localiza a pedreira “Covão Grande”, afloram os calcários 

Doggerianos do Batoniano – Jurássico Médio, que constituem a FORMAÇÃO DE VALVERDE. 

Esta unidade litológica é formada por calcários calciclásticos e oolíticos, por vezes em fácies de 

biostroma, a que se seguem calcários microcristalinos, subjacentes a calcários calciclásticos, 

sobrepondo-se-lhes calcários microcristalinos. 

Observam-se variações laterais de fácies dependentes de interdigitações de calcários calciclásticos e 

microcristalinos. Estas variações de fácies dependem de alterações ambientais no interior da plataforma 

onde se processava a sedimentação, evoluindo progressivamente de ambientes de alta energia na base 

e no troço médio, para ambientes de baixa energia, para o topo. Enquanto na parte média – inferior da 

formação domina o ambiente subtidal na parte superior predomina o ambiente do tipo confinado. 

5.2 Geologia Local  

A caracterização da massa mineral, pode ser encontrada na carta geológica de Portugal folha 27 C – 

Torres Novas. 

Esta região é das zonas mais importantes da região, no que diz respeito à extracção de rochas 

ornamentais, sendo extraídos calcários calciclásticos, bioclásticos, com abundantes oncólitos, tomando, 

por vezes, o aspeto bioconstruído. 

A fácies mais comum é a de biostroma, caracterizada por um ambiente de alta energia, devendo a 

sedimentação ter-se processado em ambiente infralitoral, sobre uma plataforma aberta. 

A espessura das camadas varia entre 0,7 a 4 metros. Pela análise da fracturação é possível observar 

duas famílias de falhas independentes, formadas por falhas conjugadas. 
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Na serragem obtêm-se placas com espessura mínima de 2 cm, sendo o corte mais favorável, realizado 

ao contra. 

A rocha explorada nesta região é um calcário ornamental do tipo Moca – Creme. 

 

Figura 6 – Extracto da carta geológica  
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6. EQUIPAMENTO 

Inicialmente o equipamento a utilizar na exploração é o que se descreve de seguida, contudo, com o 

evoluir da exploração poderá ser adquirido mais equipamento. 

Quadro I – Equipamento existente 

Equipamento Quantidade 

Pás Carregadores KOMTSU WA500 1 

Escavadoras giratórias GIRATÓRIA KOMATSU PC450 1 

Máquinas de Fio Diamantado DANZINI DIAMANTE 2 

Compressores COMPRESSOR ATLAS COPCO 1 

Outros TORRE DE FURAR PREFORMA 1 

 

Existe também outro tipo de equipamento do qual se salienta:  

� Contentor para escritório, armazém e instalações sanitárias (contentor sanitário dotado de fossa 

séptica); 

� Ferramentas de pequeno porte (guilhos, marretas, pás, picaretas, etc.); 

� Martelos pneumáticos; 

� Ferramentas rotativas manuais; 

Com o evoluir da exploração poderá ser adquirido mais equipamento. 
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7. MÉTODO DE EXPLORAÇÃO 

7.1 Caracterização da Pedreira 

7.1.1. Topografia 

Como se pode observar no levantamento topográfico anexo, com ligação à rede geodésica nacional, à 

escala 1:1000, de que se apresenta a seguir uma representação em escala reduzida, a superfície 

topográfica do terreno situa-se entre as cotas 400 m e 375 m no sentido Oeste para Este (Perfil A-A`). 

De Norte para Sul o terreno situa-se entre as cotas 379 m e 397 m (Perfil B-B`). 

 

Figura 7 – Levantamento Topográfico (fonte: Levantamento Topográfico) 
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Figura 8 – Perfis Topográficos (fonte: Perfis da Fase da Exploração) 

 

7.1.2. Tipo de Exploração 

O método de exploração da massa de rocha ornamental será a “céu aberto” por degraus. A exploração, 

com escavação em profundidade, desenrolar-se-á até à cota aproximada de 375 m (cota inferior). 

7.1.3. Localização das Escombreiras, Pargas de Solos, Parque de Blocos e Zona de 
Defesa 

7.1.3.1 Escombreira 

A escombreira está localizada a Sul ocupando uma área total aproximada de 767,23 m2.  

A escombreira crescerá, tanto em área como em altura à medida que a exploração for decorrendo. 

Contudo, quando forem vendidos ou cedidos entulhos, o volume destas irá diminuir, uma vez que será 

retirado material delas. 



 

 
15/39 

 
Figura 9 – Localização das Escombreiras (fonte: Planta do Zonamento) 

 

7.1.3.2 Pargas de Solos 

As pargas de solos são constituídas pelas terras de cobertura existentes nos locais a escavar, que são 

decapadas e acumuladas nestes locais. Prevê-se a constituição de uma área para pargas de solos 

dentro da área a licenciar, com uma área de 276,62 m2. 
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Figura 10 – Pargas de Solos (fonte: Planta do Zonamento) 

 

Durante as fases de recuperação (ver P.A.R.P.), se necessário, poderá ser prevista a necessidade de 

aquisição de solos para a reflorestação das zonas afectadas pela lavra mineira. 

7.1.3.3 Zona de Anexos e Armazenamento de Matéria-prima (Parque de Blocos) 

As zonas de Anexos e Armazenamento de Matéria-prima (Parque de Blocos) estão localizadas junto da 

entrada para pedreira e dos caminhos de acesso à frente de exploração. O Parque de Blocos será o 

local onde se armazenam os blocos de boa qualidade para mais tarde serem transformados e 

posteriormente comercializados. A sua arrumação deve ser feita de forma ordenada, respeitando todas 

as normas de segurança, possibilitando assim ao explorador uma melhor gestão do seu stock e, por 

outro lado, diminuindo o seu impacte visual.  

O Parque de Blocos zona ocupará uma área aproximada de 817,78 m2. 

A zona de anexos corresponde a cerca de 40,50 m2. 
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Figura 11 – Zona de Anexos, Armazenamento de Matéria-prima (fonte: Planta do Zonamento) 

 

7.1.3.4 Zonas de Defesa 

Serão constituídas Zona de Defesa, de acordo com o Decreto-lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, com 

redação atual pelo Decreto-lei n.º 340/2007, de 12 de outubro. 

• A zona de defesa de 10 m tem como finalidade a constituição de uma Cortina Arbórea para 

minimização dos Impactes Ambientais (ver PARP); 

• Entre a Linha de Média Tensão (a Sul) e o bordo da pedreira será definida uma zona de defesa 

de 30 m. 
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Figura 12 – Zonas de Defesa da Linha de Média Tensão (fonte: Planta da Fase de Exploração) 

 

7.2 Preparação das Frentes 

A operação de preparação das frentes é constituída por atividades que permitem o início dos trabalhos 

de desmonte das bancadas, de forma a serem criadas condições de acesso em segurança e 

operacionalidade do equipamento adequado e pessoal. 

A primeira tarefa a realizar nesta fase, consiste na remoção dos solos de cobertura de forma a expor a 

superfície rochosa, podendo esta operação ser precedida, se necessário, pela desmatação da 

vegetação existente. Os solos removidos deverão ser colocados em zonas apropriadas, localizadas no 

perímetro da pedreira, designadas por “pargas de solos” para posterior utilização, aquando da 

recuperação paisagística. 

Uma vez exposta a rocha a desmontar, e simultaneamente com a operação anterior, é necessário 

proceder à abertura de acessos às áreas de desmonte, de forma a permitir a extracção e transporte da 

rocha. Estas operações são realizadas com os equipamentos disponíveis, isto é, com a escavadora 

giratória e pá carregadora. 
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7.3 Método de Desmonte 

Após a limpeza dos “cabeços” com pás manuais e escavadoras, o desmonte da rocha inicia-se através 

de furações com martelos pneumáticos que consistem habitualmente em três ou quatro furos, dois dos 

quais sempre horizontais, que intercetam os furos verticais, estes afastados da superfície livre em 

alguns metros (variáveis em função das características de relevo na superfície do maciço). Após a 

abertura dos “canais” assim efetuados, procede-se ao corte e individualização das massas através da 

serragem da rocha com cabo diamantado e / ou com “serrote” (roçadora de braço). O derrube das 

talhadas individualizadas pela serragem ou, eventualmente, por fraturas naturais, será efetuado com 

êmbolo hidráulico ou por “riper de engate rápido” na escavadora. 

Após o derrube das massas, estas são subdivididas através de guilhações paralelas efetuadas com os 

“martelos” pneumáticos ou serragem com máquinas de cabo diamantado, para posterior acabamento 

junto do parque de blocos. 

7.4 Sistema de Extracção e Transporte 

A movimentação dos blocos no interior da pedreira é efetuada com a pá carregadora. Os blocos são 

retirados do local de desmonte e colocados no parque de blocos com o auxílio deste equipamento. 

Daqui são transportados para os diferentes destinos em camiões dos clientes e / ou fretados para esse 

fim. 

Os desperdícios resultantes da extracção são também retirados com a pá carregadora e transportados 

pela mesma até à escombreira. 

As pás carregadoras e as escavadoras movimentam-se na pedreira através de rampas de acesso e 

serventias que se irão manter em boas condições. 

7.5 Faseamento da Exploração 

A exploração da pedreira está planeada em apenas uma Fase de Exploração. A zona de exploração (a 

“vermelho” na Planta de Zonamento) abrange uma área aproximada de 3.260,31 m2 como se pode ver 

na figura e quadro seguinte.  
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Figura 13 - Áreas de Exploração (fonte: Planta do Zonamento) 

 

Quadro II – Áreas reservadas de exploração 

  

Fase de 
Exploração 

Escombreira 
Parque de 

Blocos 
Zona de 
Defesa 

Pargas de 
Solos 

Área 
Restante 

Total  

Área explorada (m2) 3.260,31 767,23 817,78 4.572,58 276,26 973,74 10.667,90 

 
 

7.5.1. Fase de Exploração  

Sector localizado a Oeste da zona de exploração, com cerca de 3.260,31 m2. A rocha será desmontada 

em vários degraus. Cada degrau terá altura média de 5 m com uma largura mínima de 2,5 m, para 

permitir a movimentação de homens e equipamento com segurança (ver Plano de Segurança e Saúde). 

A espessura média do material a desmontar será, em média, de 11,1 m. No final da Fase de Exploração 

o fundo da escavação ficará à cota aproximada de 375,0 m. 
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Figura 14 – Fase de Exploração (fonte: Planta da Fase de Exploração) 

 

 

Figura 15 – Perfis da Fase de Exploração (fonte: Perfis da Fase da Exploração) 

 

7.6 Reservas Exploráveis, Grau de Aproveitamento e Previsão Temporal da Exploração 

Nas áreas indicadas nos mapas como zonas de extracção existe este tipo de rocha e prevê-se a sua 

extracção até às cotas indicadas nas plantas e nos perfis de exploração durante a vida da pedreira.  
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Com base no volume total da Fase de Exploração determina-se as reservas exploráveis previstas. 

1) Volume de material a desmontar 

)Área(ma(m)AlturaMédiDesmontar a Material Volume 2
×=  

2) Volume Total Comercializáveis 

)Volume(mentoAproveitamzáveiscomerciali total Volume 3
×=  

O volume de rocha extraído é composto por rocha comercial (40%) e estéril (60%), resultando um 

volume total comercializáveis de aproximadamente 21.702,65 m3.  

Estima-se o número de anos de produção desta fase de exploração de acordo com as fórmulas: 

3) Reservas Exploráveis (anos) 

lho/anoMesesTrabaN.º)(m Mensal Produção

)(m záveisComerciali Total Volume
 Vidade Tempo

3

3

×
=  

Assim, prevê-se um tempo de vida produtiva, desta zona da pedreira, de cerca de 21,21 anos (ver 

quadro seguinte). 

Quadro III – Estimativa das Reservas e Previsão Temporal da Exploração 

  

Fase de 
Exploração 

Escombreira 
Parque de 

Blocos 
Zona de 
Defesa 

Pargas de 
Solos 

Área 
Restante 

Total  

Área explorada (m2) 3.260,31 767,23 817,78 4.572,58 276,26 973,74 10.667,90 

Volume total bruto de material a 
desmontar (m3) 

36.171,08           36.171,08 

Volume total de bloco comercial 
(m3) 

21.702,65           21.702,65 

Volume total de alvenaria e 
desperdício (m3) 

14.468,43           14.468,43 

N.º meses Trabalho/ano 12,00           12,00 

Produção mensal média de bloco 
comercial (m3) 

85,29           85,29 

Previsão Temporal da Exploração 21,21           21,21 

 
 

7.7 Ventilação 

Dado o tipo de exploração será natural. 
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7.8 Iluminação 

Dado o tipo de exploração será natural. No caso de trabalho em dois turnos ou prolongamento do turno 

normal na época de Inverno, far-se-á iluminação coletiva por grandes focos, instalados em locais 

próprios, fixos ou móveis. 

As máquinas de remoção possuem equipamento próprio de iluminação. 

7.9 Vedação da Área de Exploração 

Todo o perímetro da área será vedada e devidamente sinalizada ver (Plano de Segurança de Saúde). 

7.9.1. Plano de Monitorização para a Vedação 

Será efetuada uma análise semestral do estado de conservação da vedação periférica que deverá ser 

implementada no perímetro da área da pedreira com vista à verificação do seu estado e de eventuais 

acções de manutenção.  

Os resultados obtidos serão expressos em relatório anual e enviado à autoridade de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA). 

7.10 Circulação e drenagem de águas 

A água utilizada pelos equipamentos de corte é adquirida no exterior e armazenada em tanque 

(cisterna). A água é utilizada no arrefecimento e lubrificação do equipamento de serrar por meio de fio 

diamantado. Atinge o solo na forma de lama calcária que depois de seca é acumulada na escombreira, 

não atingindo volumes significativos. A água que atinge o solo de modo natural (chuvas) ou proveniente 

dos equipamentos, escoa-se naturalmente pelas fissuras e diáclases do calcário, nunca chegando a 

acumular-se. Também no período de maior precipitação de chuvas não se chega a acumular água nos 

locais de menor cota da escavação; na maior parte das vezes esta escoa-se naturalmente pelo mesmo 

motivo já atrás referido, sem ser necessário a utilização de qualquer tipo de bombagem. No caso 

remoto de se verificar acumulação de água, esta será drenada para o exterior com o recurso a 

equipamento de bombagem.  
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7.10.1. Plano de Monitorização para a Rede de Drenagem 

A rede de drenagem periférica e a bacia de decantação para evitar a entrada das águas pluviais na área 

de exploração com materiais em suspensão, deverá ser verificada trimestralmente de modo a detetar 

eventuais locais de mau funcionamento e de necessárias medidas de manutenção. 

As águas pluviais que se esperam recolher na vala de drenagem com destino final em bacia de 

decantação a colocar, serão objeto de monitorização, principalmente no que concerne à capacidade de 

remoção de Sólidos Suspensos Totais (SST) das águas recolhidas. 

Nesta vertente, um plano de monitorização tem como principal finalidade a apresentação de medidas de 

autocontrole da qualidade das águas, no sentido de prevenir a eventual contaminação dos solos e 

recursos hídricos. 

O plano de monitorização para esta vertente da gestão da pedreira, assentará na definição do n.º de 

colheitas, definição dos pontos de recolha, recolha das amostras, controle analíticos das amostras, 

preparação do relatório e proposta de medidas minimizadoras se tal se justificar. 

Como parâmetros a analisar, estes deverão ser os Sólidos Suspensos Totais (SST) e os 

Hidrocarbonetos. 

A amostragem deverá ser representativa ao longo de um período normal de laboração. No “ano zero” 

deverá ser feita uma primeira análise à qualidade das águas provenientes das escorrências. Se os 

resultados obtidos não forem superiores ao definido nos parâmetros legais, o controle analítico deverá 

ser feito de dois em dois anos. 

Decorrente dos resultados obtidos, deve verificar-se se as medidas de minimização propostas no EIA 

estão a ser cumpridas, devendo ser efetuadas as correções necessárias. 

Os resultados obtidos serão expressos em relatórios e enviado à autoridade de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA). 
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7.11 Pessoal e Organização do Trabalho 

Para assegurar o processo produtivo a empresa contará com a colaboração de 3 funcionários. 

A responsabilidade técnica da pedreira estará a cargo de um Engenheiro de Minas. 

No quadro seguinte está o horário de trabalho semanal (5 dias durante 12 meses/ano) 

Quadro IV – Horário de Trabalho 

Período Inicio Fim 

1º Período 8:00 12:00 

2º Período 13:00 18:00 

 

7.12 Utilização de explosivos 

O método de desmonte não prevê a utilização de explosivos. Estes só serão utilizadas no desmonte de 

qualquer maciço estéril se não for possível a utilização de outro método de desmonte.    

O manuseamento, utilização e transporte de pólvoras será realizado por um responsável que para o 

efeito será habilitado com a respetiva cédula de operador de pólvoras.    

Aquando do uso de pólvoras serão rigorosamente cumpridas as normas de utilização das substâncias 

explosivas, assim como todas as normas da segurança, relativas ao armazenamento, transporte e 

carregamento de fogo.  

7.13 Energia Elétrica 

Se necessária será fornecida através de um gerador.   

7.14 Combustíveis 

Não haverá armazenamento de combustíveis na pedreira. Estes deverão ser fornecidos, na dose 

necessária para o consumo do dia, pelo posto de abastecimento da zona.   
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7.15 Instalações Auxiliares (Anexos) 

No local existirá um contentor onde se guardam as ferramentas para a manutenção das máquinas e 

utensílios diversos necessários à atividade extrativa, nomeadamente no que respeita à conservação, 

manutenção e reparação de equipamentos e viaturas.   

 

Figura 16 – Localização das Instalações Auxiliares (fonte: Planta da Fase de Exploração) 

 
Prevê-se, ainda, a instalação de outros contentores:  

• Contentor sanitário, dotado de instalações sanitárias, vestiário, duche e refeitório; 

• Contentor para escritório; 

A principal vantagem dos contentores monobloco é o facto de serem transportáveis, montados sobre 

chassis, em chapa de aço, com isolamento, eletricidade, canalização, com sistema de esgotos e fossa 

compacta biológica. 

Os contentores relativos aos anexos - instalações sociais e de apoio possuem uma área de cerca de 

40,50 m2.     
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8. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO IMPACTE AMBIENTAL 

8.1 Cortina Arbórea 

A pedreira será explorada tendo em conta as disposições da legislação vigente relativa à proteção 

ambiental. Os procedimentos específicos a tomar serão apresentados no Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística que consta deste processo de licenciamento. 

A pedreira possuirá uma zona de defesa de 10 m de largura em todo o seu perímetro (ver ponto 7.1.3.4 

– Zonas de Defesa) e ainda de proteção à Linha de Média Tensão com 30 m.  

Como medida de minimização do impacte visual da pedreira e de emissão de poeiras para o exterior da 

pedreira prevê-se o adensamento da vegetação existente na zona de defesa (zona oeste). 

 

Figura 17 – Adensamento e manutenção da Cortina Arbórea (fonte: Planta da Fase de Exploração) 

 

8.1.1. Plano de Monitorização para a Cortina Arbórea 

Deverá ser efetuada uma análise semestral da cortina arbórea prevista no Plano de Pedreira com vista 

à verificação do seu estado e de eventuais ações de manutenção.  
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As eventuais intervenções de beneficiação ou extensão da cortina arbórea prevista no Plano de 

Pedreira deverão constar do relatório anual a remeter à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA). 

8.2 Ruído 

À exploração da pedreira é inerente a produção de ruídos associados à: 

� Martelos pneumáticos; 

� Desmonte e levante de blocos; 

� Utilização de substâncias explosivas; 

� Compressores; 

� Máquinas em movimento na pedreira e acessos; 

Não é de esperar que o ruído afete significativamente as populações vizinhas, em virtude da distância 

existente. De qualquer forma serão efetuadas medições de ruído ambiente em conformidade com a Lei 

Geral do Ruído por uma entidade acreditada para o efeito.  

Ao nível do ruído o objetivo é controlar os valores de emissão de ruído para o meio e caracterizar o 

impacte associado a exploração da pedreira em conjugação com as pedreiras existentes nas 

proximidades, de forma a cumprir a legislação em vigor a prevenir a ocorrência de situações de poluição 

sonora na área envolvente e consequente incómodo para as populações vizinhas. 

8.2.1. Plano de Monitorização do Ruído 

Na elaboração das campanhas de monitorização, deverá observar-se o disposto na Legislação em 

vigor, relativo à matéria de proteção ambiental, nomeadamente o Regulamento Geral de Ruído 

publicado no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pela Declaração de Retificação n.º 

18/2007, de 16 de março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

A metodologia a adotar para a realização das avaliações, será a constante na Norma Portuguesa NP 

1730. 

Com base na análise efetuada na caracterização de referência, com o objetivo de avaliar os níveis de 

ruído ambiental decorrentes da laboração da Pedreira, os pontos a considerar deverão ser os já 
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monitorizados na caracterização do ruído ambiente da situação de referência, podendo ser ponderados 

outros locais de amostragem caso se revele necessário em função de evolução do desmonte. 

O número de pontos de amostragem deverá ser ajustados sempre qualquer ocorrência não prevista ou 

resultados não expectáveis o determinem. 

Nos pontos de medição será feita a avaliação do nível sonoro equivalente LAeq em dB (A), em modo 

Fast e Impulsivo, e do seu espectro em bandas de 1/3 de oitava, durante as fases de exploração e 

recuperação. 

Durante a fase de exploração a caracterização acústica deverá ter uma periodicidade anual, ou 

sempre que se verificarem alterações a nível do funcionamento da actividade extractiva e do tráfego de 

veículos pesados. 

A frequência de realização das medições durante a fase de recuperação deverá ser agendada em 

função da calendarização das atividades nessa fase. 

Os relatórios técnicos da campanha de monitorização do ruído anuais deverão ser entregues à 

autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Todas as Máquinas deverão estar de acordo com a Diretiva Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de 

Trabalho do ruído emitido. 

Em termos de Ruído Laboral, os trabalhadores diretamente afectos à exploração terão protetores 

auriculares à sua disposição (tal como descrito no Plano de Segurança e Saúde). 

8.3 Vibrações 

As vibrações associadas ao desmonte da rocha ornamental e à circulação de viaturas são fracas e 

superficiais.  

8.3.1. Plano de Monitorização para as Vibrações 

No Plano para Monitorização das Vibrações, o tipo de equipamento (que será necessariamente, um 

sismógrafo), assim a metodologia de medição e de avaliação, devem estar de acordo como previsto na 

NP-2074 (1983). 
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A avaliação ao nível das vibrações tem o objetivo de avaliar os valores de emissão de vibração para o 

meio e caracterizar o impacte associado a exploração das pedreiras, de forma a cumprir a legislação 

em vigor prevenir a ocorrência de situações que possam vir a pôr em causa a qualidade de vida das 

populações. 

Na elaboração das campanhas de monitorização, deverá observar-se o disposto nas Normas 

Portuguesas, nomeadamente a Norma Portuguesa 2074. 

As medições deverão ser efetuadas no mesmo local realizado anteriormente, de forma avaliar o impacte 

e a eficácia das medidas minimizadoras propostas. Poderão ser ponderadas outras habitações 

próximas da zona de desmonte com explosivos. 

O número de pontos de amostragem deverá ser ajustado sempre que qualquer ocorrência não prevista 

ou resultados não expectáveis o determinem. 

No primeiro ano de laboração, as campanhas de medição deverão ser realizadas num período de 

trabalho comum que represente as condições normais de laboração. 

A periodicidade deverá ser anual. 

A metodologia a adoptar será a constante da Norma Portuguesa NP-2074 (1983), devendo considerar-

se as medições já realizadas na fase de caracterização da situação de referência, seguindo o mesmo 

procedimento e técnica de medição com o intuito de acompanhar a evolução dos valores registados em 

ocorrências anteriores. 

Os relatórios técnicos da campanha de monitorização de vibração, deverão ser entregues anualmente à 

autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

O impacto das vibrações poderá ser bastante significante a nível da exposição dos trabalhadores a 

vibrações mecânicas (principalmente no Sistema Mão – Braço). 

Valores limite e valores de ação de exposição a vibrações mecânicas segundo o Decreto-Lei n.º 

46/2006 de 24 de Fevereiro são:  

1. Para as vibrações transmitidas ao sistema mão – braço são fixados os seguintes valores: 
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a) Valor limite de exposição: 5 m/s2; 

b) Valor de ação de exposição: 2,5 m/s2. 

2. Para as vibrações transmitidas ao corpo inteiro são fixados os seguintes valores: 

a) Valor limite de exposição: 1,15 m/s2; 

b) Valor de ação de exposição: 0,5 m/s2. 

De forma a minimizar os riscos da exposição dos trabalhadores a vibrações mecânicas deverão 

cumpridas as medidas de prevenção descritas no Plano de Segurança e Saúde. 

Todas as Máquinas deverão estar de acordo com a Diretiva Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de 

Trabalho das vibrações emitidas.  

8.4 Poeiras 

As principais fontes geradoras de poeiras para a atmosfera identificadas no terreno em estudo são: 

1. Movimentação de máquinas 

� Máquinas móveis (Pá carregadora); 

� Camiões Particulares; 

� Viaturas ligeiras; 

� Circulação de veículos na estrada. 

2. Carga e descarga de materiais 

� Máquinas móveis (Pá carregadora); 

� Camiões Particulares. 

3. Outros 

� Martelos pneumáticos; 

� Ação do vento nos depósitos de produtos. 
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A vegetação existente no local será fator importantíssimo para a minimização da suspensão de poeiras 

no ar, tal como regas periódicas dos caminhos de circulação e pilhas de materiais e colocação de 

alvenaria nas vias de circulação. 

Evitar quedas de material na transferência de equipamentos. Na eventualidade das mesmas ocorrerem 

deve promover-se o amortecimento da queda do material com pequenas alhetas. 

Deverá optar-se, sempre que tecnicamente possível, por furacão com injeção de água ou colocação de 

dispositivos de captação de poeiras. 

As velocidades máximas estabelecidas, para as máquinas e equipamentos, deverão ser respeitadas. 

Instalação de um dispositivo de lavagem de rodados. 

Os trabalhadores deverão usar Máscara de Proteção contra Poeiras, tal como descrito no Plano de 

Segurança e Saúde. 

Apesar das medidas de minimização de emissão de poeiras descritas, serão efetuadas medições do 

nível de poeiras na atmosfera, por uma entidade acreditada para o efeito, de acordo como a portaria n.º 

268/93 de 12 de março – Plano de Monitorização da Qualidade do Ar (Empoeiramento). 

8.4.1. Planos de Monitorização da Qualidade do Ar (Empoeiramento) 

Deverá ser efetuada uma campanha no “ano zero” da implementação do projecto, com duração de 7 

dias. 

A periodicidade das amostragens deverá seguir o disposto no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015 de 27 de março, devendo assumir, pelo menos, um 

carácter bienal nos períodos mais secos do ano. 

8.4.1.1 Objetivos 

O plano de monitorização para o empoeiramento (PM10) é definido com intuito de controlar os valores 

de PM10 na atmosfera de modo a que se enquadrem nos parâmetros legais em vigor e evitar potenciais 

impactes junto de recetores sensíveis, ou seja, dar cumprimento à legislação vigente, prevenindo a 

ocorrência de situações que possam prejudicar a saúde pública permitindo a verificação das previsões 
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efetuadas na avaliação de impactes, avaliar da eficácia das medidas mitigadoras e informar as 

entidades licenciadora e fiscalizadoras do estado do ambiente na área. 

O plano proposto deverá atingir os seguintes objetivos fundamentais:  

� Aferição dos resultados obtidos no estudo de empoeiramento realizado na fase de 

caracterização da situação de referência; 

� Avaliação da eficácia das medidas minimizadoras dos impactes negativos; 

� Avaliação da necessidade de implementação de novas medidas minimizadoras; 

� Avaliação dos níveis de material particulado na área de influência da pedreira e seu significado 

cumulativo face à existência de outras pedreiras em laboração na área. 

8.4.1.2 Faseamento da Campanha 

Deverá ser efetuada uma campanha no “ano zero” da implementação do projecto, com duração de 7 

dias inclusive o período do fim-de-semana. As medições serão realizadas por períodos de 24 horas com 

início às 0H00. 

A caracterização da qualidade do ar na área de influência da pedreira terá as seguintes fases 

fundamentais: 

� Inventário de Emissões; 

� Caracterização a Nível Local da Qualidade do Ar. 

O inventário das fontes de emissão será construído sobre a base das fontes emissoras pré-existentes 

no domínio em estudo. Sobre esta base o inventário será construído segundo uma metodologia “top-

down” aplicada de forma genérica para todo o domínio.   

Esta metodologia será corrigida segundo um procedimento combinado top-down/botton up para as 

emissões esperadas para as infraestruturas viárias significativas existentes na envolvente. 

A inventariação das emissões decorrentes das fontes pontuais está dependente dos dados a 

disponibilizar por essas mesmas fontes identificadas pela empresa habilitada a realizar as medições e 

pelos dados de tráfego disponíveis. 
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A caracterização ao nível local envolverá a execução de amostragens de partículas na envolvente das 

pedreiras às quais reporta o estudo. A fração das partículas a ser analisada é a fração com um diâmetro 

inferior a 10 µm (PM10). 

Paralelamente serão realizadas medições de parâmetros meteorológicos locais. 

8.4.1.3 Locais de Amostragem 

Os locais de amostragem para realizar as medições de poeiras serão os mesmos locais definidos pelo 

Estudo de Empoeiramento, junto aos recetores sensíveis e de forma a permitir avaliar da componente 

cumulativa em relação a outras pedreiras na zona. 

Serão realizadas amostragens junto dos recetores sensíveis apontados no estudo de empoeiramento 

realizado na caracterização da situação de referência durante um período de 7 dias incluindo o fim-de-

semana, com períodos de 24 horas com início às 0H00. 

Os locais de amostragem deverão garantir os seguintes pressupostos: 

� Condições de segurança que salvaguardem a integridade do equipamento; 

� Proximidade de fornecimento de energia elétrica; 

� Zona sem obstruções à livre passagem do ar. 

A legislação em vigor em termos de qualidade do ar é o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015 de 27 de março, o qual serve de base para a monitorização neste 

descritor e tem como objetivo visar evitar ou limitar os efeitos nocivos de determinados poluentes 

atmosféricos com as partículas em suspensão (PM10) sobre a saúde humana e sobre o ambiente. Deste 

modo, este diploma define os Valores Limite e Limiares de Alerta para as concentrações dos poluentes 

na atmosfera, define os métodos e critérios de avaliação das concentrações dos poluentes atmosféricos 

e define as normas de informação ao público. 

Os locais de amostragem deverão ser localizados junto dos recetores mais sensíveis mais próximos da 

pedreira. 
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8.4.1.4 Parâmetros a monitorizar  

No que respeita aos parâmetros a monitorizar, as poeiras em suspensão são as mais nefastas para a 

saúde humana (PM10), pelo que deverá ser este parâmetro a monitorizar enquadrado pelo disposto no 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015 de 27 de março. 

conjugado com uma avaliação de outros parâmetros de carácter meteorológico (temperatura, regime de 

ventos e humidade relativa do ar). 

8.4.1.5 Periodicidade e Número de amostragens 

A periodicidade das amostragens deverá seguir o disposto pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015 de 27 de março. devendo assumir, pelo menos, um 

carácter bienal nos períodos mais secos do ano. A duração da campanha de amostragem deverá ser 

de, pelo menos 7 dias contínuos, incluindo o fim-de-semana de modo a obter informação sobre a 

qualidade do ar, que não seja apenas proveniente da pedreira em estudo. 

Deverá ser efetuada uma campanha no “ano zero” da implementação do projecto, com duração de 7 

dias, dado que a medição efetuada para caracterização da situação de referência assumiu um carácter 

pontual de um dia de medição. Será, portanto, recomendável seguir, na fase de início do projecto, os 

preceitos definidos pelo disposto no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 43/2015 de 27 de março. 

No caso de se verificarem emissões dos poluentes atmosféricos próximos dos valores limite deverá ser 

aumentada a periodicidade. 

8.4.1.6 Técnica analítica 

As técnicas de ensaio a usar são as referidas e descritas na EN 12341 relativa à qualidade do ar 

baseando-se este método na recolha num filtro da fração PM10 de partículas em suspensão do ambiente 

e na posterior determinação da massa gravimétrica. O método de amostragem vem descrito na EN 

12341 “Qualidade do ar- procedimento de ensaio no terreno para demonstrar a equivalência da 

referência dos métodos de amostragem para a fração PM10 de partículas em suspensão”, descrito no 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015 de 27 de março. 
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8.4.1.7 Interpretação e Apresentação dos Resultados 

A interpretação dos resultados obtidos deverá ter em consideração os valores limite indicados no anexo 

III, 1ª fase até 2010 disposto no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 43/2015 de 27 de março.  

Se os níveis de concentração de poeiras ultrapassarem os valores limites estimados na legislação 

referida, devem ser adotadas medidas minimizadoras complementares às que entretanto tivessem sido 

adotadas, sendo a sua eficácia avaliada nas campanhas subsequentes. 

Ao longo de cada ano de cada campanha de monitorização deverão ser produzidos relatórios técnicos 

de campanha para apresentação à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) incluindo 

relatórios sectoriais de cada campanha e um relatório anual com avaliação global dos resultados 

obtidos sobre a qualidade do ar na área de influência da pedreira. 

8.5 Rede Hidrográfica 

Na carta militar 1:25 000 é observada uma Linha de Água que atravessam a pedreira a Norte. No 

terreno essa Linha de Água não é visível devendo ser consideradas de carácter não permanente, 

superficial, de regime torrencial, que apenas funcionando em condições meteorológicas adversas. 

De qualquer forma serão tomadas medidas para prevenir uma possível contaminação da Rede 

Hidrográfica da envolvente da pedreira: 

� Prevenir a contaminação, por derrames acidentais de óleos ou combustíveis resultantes do 

funcionamento dos equipamentos, agravada pelo arrastamento pelas águas pluviais, será 

obrigatório a recolha dos solos contaminados imediatamente após ocorrência do derrame. É 

necessário, também, proceder à recolha de óleos usados e os bidões de lubrificante deverão ser 

colocados no interior de uma bacia impermeabilizada. Estes solos contaminados, e os óleos 

usados deverão ser colocados em bidões e recolhidas por empresa credenciada para recolha 

deste tipo de resíduos.  

8.6 Resíduos Industriais 

Em qualquer actividade industrial é inerente a produção de resíduos. Sendo assim é indispensável a 

implementação de um programa de controlo e gestão de resíduos: 
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1. Instalação de um separador de hidrocarbonetos, devidamente dimensionado, para tratar 

todas as águas oleosas produzidas na pedreira (locais de manutenção de viaturas e de 

armazenamento de óleos novos e usados); 

2. Impermeabilização do local para lubrificação/manutenção de máquinas e viaturas, com 

drenagem das águas de lavagem e pluviais para o separador de hidrocarbonetos; 

3. Acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos perigosos (óleos usados, filtros 

de óleo, baterias e materiais absorventes contaminados por hidrocarbonetos), bem como dos 

óleos novos, em local próprio e coberto, devidamente impermeabilizado e com a bacia de 

retenção ligada ao separador de hidrocarbonetos; 

4. Encaminhamento das águas e lamas oleosas do separador para um recetor devidamente 

autorizado; 

5. Manutenção das viaturas em local adequado; 

6. A empresa deverá proceder ao controlo e gestão de todos os resíduos produzidos pela 

pedreira e seus anexos, de forma a serem cumpridas as condições impostas e aplicáveis pela 

legislação vigente. 

Nos termos do Decreto-Lei nº 10/2010, de 4 de fevereiro, tendo sofrido a sua primeira alteração pelo 

Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro, o Plano de Pedreira é acompanhado pelo Plano de Gestão 

de Resíduos que descreve de forma sumária a gestão dos resíduos provenientes da exploração da 

“Pedreira de Cadimo”. 

8.7 Fauna e Flora 

A vegetação deste local é caracterizada por vegetação rasteira e arbustiva. 

A fauna é essencialmente constituída por répteis, pequenos mamíferos e pássaros de etiologia diversa. 

Os efeitos da exploração não deverão gerar danos irreversíveis sobre qualquer das espécies da flora e 

fauna presentes. 

Haverá, naturalmente, um afastamento lateral da fauna que encontra nas imediações condições 

perfeitamente análogas de sobrevivência. 
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A flora, dispersa, é destruída temporariamente na zona de desmonte mas, dada a sua capacidade de 

resistência e propagação, rapidamente ela volta a implantar-se nas zonas de inatividade. 

8.8 Património  

O Plano de Pedreira será acompanhado por um estudo arqueológico (em anexo ao Estudo de Impacto 

Ambiental) 

Propõe-se o acompanhamento arqueológico e emissão de relatório anual durante os dois primeiros 

anos se as conclusões dos mesmos assim o apontarem, ou seja, se não se registar a ocorrência de 

vestígios arqueológicos. Os dois primeiros anos serão o período de tempo em que se vão verificar os 

trabalhos de movimentação de terras e decapagem de solos na área de exploração. 

Desta forma, é proposto que durante os primeiros anos de laboração, após licenciamento, se faça um 

relatório anual de acompanhamento arqueológico dos trabalhos da pedreira e que o mesmo seja 

remetido à Autoridade de AIA. 

9. HIGIENE E SEGURANÇA 

A implementação de medidas de higiene e segurança são da maior importância nas pedreiras dado que 

nelas se executa um trabalho duro e risco elevado. 

Serão cumpridas as disposições constantes da Lei nº 102/2009, de 10 de setembro, com alteração mais 

recente pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro e do quadro legislativo nacional referente à Segurança na 

Industria Extrativa: 

� O Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de novembro (Prescrições mínimas de segurança e de saúde 

no trabalho a aplicar nas indústrias extrativas por perfuração a céu aberto e subterrâneas); 

� O Decreto-Lei n.º 18/85, de 15 de janeiro (Regulamento Geral de Segurança e Higiene nas 

Minas e Pedreiras); 

� O Decreto-Lei n.º 162/90, de 16 de maio (Ajustamento e alterações ao regulamento geral da 

Segurança e Higiene nas Minas e Pedreiras). 
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Todos os procedimentos, regras e medidas de prevenção para a eliminação ou redução dos riscos 

existentes na Pedreira estão descritos no Plano de Segurança e Saúde (PSS) que acompanha o 

presente Plano de Pedreira. O PSS contém os seguintes elementos: 

1. Caracterização da Empresa e Unidade Extractiva; 

2. Riscos; 

3. Plano de Sinalização; 

4. Planos de Proteções Coletivas e Individuais; 

5. Plano de Saúde; 

6. Plano de Formação e Sensibilização; 

7. Controlo de Sinistralidade; 

8. Plano de Manutenção; 

9. Meios de combate a incêndios, de primeiros socorros e de evacuação. 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente Plano de Lavra foi elaborado de acordo com as leis vigentes, com vista à total exploração 

das reservas existentes na área a licenciar, no decorrer do período proposto para a exploração. 

Para a elaboração deste projecto, foram utilizadas as técnicas que se consideram apropriadas para o 

material a extrair e com aplicação dos métodos e utilização dos equipamentos que se encontram 

disponíveis. Deste modo, este Plano deverá ser uma das melhores soluções para a garantia da máxima 

produtividade nesta pedreira, salvaguardando o ambiente e minimizando o seu impacte ambiental. 

Com vista a cumprir o disposto na legislação vigente, este Plano de Lavra foi articulado com o Plano 

Ambiental de Recuperação Paisagística e com as demais peças do projecto, de modo a constituírem no 

conjunto o Plano de Pedreira. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente documento, denominado de Plano de Segurança e Saúde (PSS), refere-se à “Pedreira do 

Cadimo”, com a área de 10.667,90 m2, explorada pela empresa CARFEMA - SOCIEDADE TÉCNICA 

DE MÁRMORES E GRANITOS, LDA. 

Em conformidade com os requisitos da Lei nº 102/2009, de 10 de setembro, Art. 8° e Decreto-Lei n.º 

324/95, de 29 de novembro, Art. 3º, foi elaborado o presente Plano de Segurança e Saúde. 

O presente PSS é para ser encarado como um instrumento de uso interno para prevenção de riscos na 

pedreira, já que contém para além da sua identificação, um conjunto de medidas preventivas a 

implementar. O PSS é de natureza dinâmica, sendo portanto revisto anualmente e sempre que houver 

alterações, ampliações ou transformações importantes no local de trabalho  

2. RESUMO 

O documento que se apresenta tem como principais objetivos atingir níveis de prevenção adequados à 

indústria de extracção a céu aberto, que permitam evitar acidentes e doenças profissionais. Para tal, 

são apresentadas um conjunto de medidas de segurança a implementar com vista à prevenção dos 

riscos identificados, associados à atuação que se irá desenvolver na mesma. 

Assim, será apresentado o modo como estão organizados os serviços de segurança e saúde na 

unidade extractiva, bem como as normas, procedimentos e equipamentos utilizados para combater os 

riscos existentes. 

O presente Plano de Segurança e Saúde é composto pelos seguintes pontos: 

1. Caracterização da Empresa e Unidade Extractiva; 

2. Riscos; 

3. Plano de Sinalização; 

4. Planos de Proteções Coletivas e Individuais; 

5. Plano de Saúde; 

6. Plano de Formação e Sensibilização; 

7. Controlo de Sinistralidade; 

8. Plano de Manutenção; 

9. Meios de combate a incêndios, de primeiros socorros e de evacuação. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA: 

3.1 HISTORIAL DA EMPRESA 

A empresa exerce a sua actividade nos sectores da extracção e comercialização de rocha ornamental e 

possui a sua sede na Rua do Lagar Novo n.º 18, freguesia de Serro Ventoso, concelho de Porto de 

Mós, distrito de Leiria. 

A pedreira encontra-se já em exploração (ver ponto 4 – Situação de Referência do Plano de Lavra). 

3.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para assegurar o processo produtivo a empresa contará com a colaboração de 3 funcionários. 

Quadro I – Horário de Trabalho 

Período Inicio Fim 

1º Período 8:00 12:00 

2º Período 13:00 18:00 

 
A entrada e a saída dos funcionários coincide com a abertura e encerramento da firma. Os intervalos 

dos funcionários, de 2ª feira à 6ª feira, serão de 10 minutos no período da manhã e de 10 minutos no 

período da tarde. O período de almoço das 12h00m às 13h00m. Os dias de descanso são Sábado e 

Domingo. 

3.3 CONTRACTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A empresa possuirá contrato de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho com uma empresa de 

prestação de serviços externos de segurança, higiene e saúde no trabalho, o que permite à empresa 

cumprir o Artigo nº.83 da Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro.  

 
3.4 POLÍTICA DA EMPRESA 

3.4.1. Objetivos da Empresa 

A empresa no âmbito da segurança e saúde no trabalho propõe-se atingir os seguintes objetivos: 

� Identificar os Perigos e avaliar os Riscos existentes e propor as medidas de controlo dos 

mesmos; 
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� Formar e sensibilizar os seus trabalhadores para importância da Segurança e Higiene no 

Trabalho; 

� Adquirir Sinalização de Segurança adequada à actividade; 

� Equipar a empresa ao nível dos meios de combate a incêndios; 

� Cumprir o disposto na legislação em vigor e implementar as medidas de proteção necessárias 

para a criação de boas condições de trabalho para os trabalhadores; 

� Estabelecer uma “Cultura de Segurança” na empresa. 

3.4.2. Procedimentos na Área de Segurança e Higiene no Trabalho 

No âmbito da Segurança e Higiene no Trabalho os procedimentos que a empresa deverá ter 

implementado são os seguintes: 

� Organizar o trabalho de modo a que os riscos sejam controlados ou eliminados; 

� Colocar a prevenção à frente da correção; 

� Possuir os equipamentos de proteção individual e coletiva; 

� Possuir instalações sanitárias e de vestuário para os trabalhadores; 

� Possuir vestuário de trabalho ao tipo de trabalho efetuado; 

� Informar e dar formação aos trabalhadores sobre os riscos existentes no seu posto de 

trabalho; 

� Preparação para Situações de Emergência; 

� Possuir equipamento de primeiros socorros e equipas de socorrista; 

� Utilizar sinalização adequada; 

� Proceder ao exame médico de todos os trabalhadores de acordo com a legislação em vigor; 

� Promover e vigiar a saúde dos trabalhadores, bem como manter organizados os registos 

clínicos e outros elementos estatísticos relativos a cada trabalhador; 

� Recolher e organizar os elementos estatísticos relativos à saúde (ex: doenças profissionais, 

hábitos, etc.); 
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� Elaborar relatórios anuais e acções de informação, relativas às atividades de saúde no 

trabalho em geral e especificas à empresa; 

� Conhecer e cumprir a legislação vigente. 

3.4.3. Circulares Internas de Segurança e Higiene 

A circular interna é um documento elaborado pela Administração que informa os trabalhadores das 

normas internas que estes deverão cumprir, sendo colocado em locais de permanência destes, 

nomeadamente no refeitório. Deste documento consta o número da circular e respetivo assunto, 

conforme circular em anexo (ver Anexo I). 

4. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE EXTRACTIVA 

4.1 LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE EXTRACTIVA 

A pedreira denominada “PEDREIRA DO CADIMO” situa-se na União das freguesias de Arrimal e Mendiga, 

concelho de Porto de Mós e distrito de Leiria. 

4.2 DESCRIÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS 

4.2.1. Instalações Sociais 

A implementação de uma zona social deve sempre que possível situar-se em local distinto e reservado 

da exploração, longe de esgotos a céu aberto, lagos de água estagnada, zonas poluidoras do ambiente, 

poeiras, entre outros. 

4.2.2. Refeitório 

De acordo com o Artigo 141, da Portaria 53/71, de 3 de fevereiro, e uma vez que a pedreira não vai 

possuir mais de cinquenta trabalhadores (ver ponto 3.2 – Considerações Gerais) não é obrigatória a 

existência de um refeitório na pedreira. No entanto, se a empresa autorizar a que os trabalhadores 

façam as suas refeições na pedreira deve possuir uma sala destinada exclusivamente a refeitório, com 

meios próprios para aquecer a comida, não comunicando diretamente com locais de trabalho, 

instalações sanitárias ou locais insalubres. 
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4.2.3. Vestiários / Sanitários 

No que diz respeito às instalações sanitárias e de higiene, está previsto a aquisição de um contentor 

para esse fim, devendo sempre que possível mantê-las e adaptá-las de acordo com a Norma NP 1572 

de 1978 e com a Portaria nº 53/71 de 3 de fevereiro, alterada pela Portaria nº 708/80 de 22 de 

setembro, que aprovam as exigências a que estas instalações devem obedecer em termos de higiene e 

segurança, devendo: 

1. O piso das instalações ser liso, com pendentes que permitam o escorrimento das águas 

após a lavagem e pavimentado preferencialmente com mosaicos, de forma a facilitar a 

lavagem; 

2. Os sanitários estar ligados, no caso de não existir saneamento ligado à rede pública, a uma 

fossa séptica ou fossa estanque, de forma a permitir o seu fácil despejo por processos 

adequados, nomeadamente através de trasfega para cisternas sanitárias. Esta instalação 

deverá encontrar-se apetrechada e equipada com sabonete líquido e toalhas de papel; 

3. Disponibilizar de acordo com o número de trabalhadores: 

� Uma retrete por cada 15 trabalhadores ou fração; 

� Um urinol por cada 25 trabalhadores ou fração; 

� Um chuveiro por cada 10 trabalhadores ou fração; 

� Uma torneira por cada 5 trabalhadores ou fração. 

4. A instalação elétrica dos sanitários ser do tipo estanque protegida por um disjuntor de 30 

mA. As tomadas de corrente, deverão ser equipadas com fio terra e ter isolamento contra 

salpicos de água. 

5. A iluminação, sempre que possível, ser do tipo fluorescente, colocada em luminárias 

estanque aplicadas no teto; 

6. As cabinas de duche ter antecâmaras para os trabalhadores poderem trocar de roupa, 

devendo estar equipadas com cabide, estrados em plástico e água quente. As bacias de 

retenção dos duches deverão ser do tipo antiderrapante ou então estar equipadas com 

dispositivos que garantam aquela função (estrados de plástico); 
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7. Os vestiários estar equipados com cacifos individuais, para os trabalhadores poderem 

guardar a sua roupa e os seus objetos pessoais e com estrados em plástico, para evitar que 

os trabalhadores ao trocarem de calçado entrem em contacto direto com o chão. 

4.2.4. Restantes Anexos 

4.2.4.1 Instalação de Primeiros Socorros 

Uma vez que a pedreira possui menos de 50 trabalhadores, tal como referido anteriormente, deverá ter 

um compartimento abrigado onde os doentes ou sinistrados possam receber os primeiros socorros e 

permanecer resguardados até ao seu transporte por ambulância, caso se verifique necessário (Artigo 

165, do Decreto Lei 162/90, de 22 de maio). O compartimento deverá encontrar-se devidamente 

equipado com os materiais e fármacos necessários à prestação de primeiros socorros. 

4.2.4.2 Casa dos compressores 

Esta instalação será destinada ao armazenamento de um compressor que fornece ar comprimido para 

os equipamentos de perfuração existentes na pedreira. 

Os compressores devem observar todas as normas específicas de segurança e ser periodicamente 

examinados por pessoal habitado. 

4.2.4.3 Armazém de lubrificantes / combustíveis e ferramentas 

Nesta instalação serão armazenados lubrificantes, combustível e algumas ferramentas, necessários ao 

funcionamento da pedreira. Esta instalação deverá possuir um extintor de CO2 ou de Pó químico 

seco ABC ou BC e um balde de areia (SI). Encontrar-se devidamente sinalizada nomeadamente, com 

sinais de informação de óleo e gasóleo, sinal de proibido fumar e foguear e sinal de posicionamento de 

extintor. 

Deverá existir Fichas de Segurança dos Produtos químicos armazenados, de forma a existir um correto 

manuseamento dos produtos químicos e a serem tomadas as medidas necessárias em caso de 

acidente. Estas Fichas devem ser fornecidas pelo fabricante, importador ou distribuidor (Decreto-Lei nº 

82/2003). 
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Os bidões deverão ser colocados no interior de uma bacia impermeabilizada, podendo esta ser 

executada em cimento com uma espessura mínima de 20 cm, para se tornar impermeável ao solo e ser 

fechada com rede e tijolos de forma a não existir qualquer possibilidade de derramamento. O óleo 

usado deve ser armazenado em bidões até serem recolhidos por empresas credenciadas para efetuar a 

recolha. 

4.2.5. Zona de parque de blocos 

A empresa deverá armazenar os blocos em zona destinada a este efeito, evitando desta forma que 

estes sejam colocados ao longo de toda a pedreira e dificultem a movimentação das máquinas e dos 

próprios trabalhadores. Para além disso, esta zona irá permitir diminuir o número de acidentes quer 

provocados por esmagamento, devido a queda de materiais, quer provocados por quedas ao mesmo 

nível. 

4.2.6. Instalações elétricas 

A energia elétrica será fornecida por um gerador. 

Em relação às instalações elétricas a empresa deverá ter em conta os seguintes princípios: 

1. Deverá proibir que aquela instalação seja utilizada como arrecadação de materiais; 

2. Manter limpa a área adjacente à instalação, nomeadamente de substâncias combustíveis 

e/ou inflamáveis; 

3. Se houver necessidade de montar uma rede elétrica aérea, esta deverá ser colocada ao 

longo dos caminhos, apoiada em calhas próprias, devidamente sinalizadas e a baixa altura, 

já que as linhas elevadas interferem com a movimentação de cargas; 

4. No caso de ser necessário atravessar os cabos sob um caminho de terra batida, a proteção 

do cabo não deve ser feita através de perfis metálicos, já que estes, ao se enterrarem por 

ação dos veículos, danificarão, com as suas extremidades, o isolamento do cabo. O cabo 

deve ser colocado numa vala aberta no pavimento e protegida com madeira ou então de um 

modo elevado tendo-se o cuidado de pré-sinalizar a sua passagem com barreiras em 

pórtico; 

5. Deverá ser mantida uma distância entre a rede elétrica e a rede de água de cerca de 1,90 

cm; 
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6. As entradas de rede elétrica exterior em contentores ou outros edifícios, deverão ser 

protegidas para evitar a deterioração progressiva do isolamento e evitar que a água da 

chuva flua ao longo do fio para o interior da instalação tomada de corrente disponível, bem 

como sinais de perigo de eletrização. 

4.2.7. Vias de circulação 

A organização dos caminhos de circulação da pedreira deve ser definida tendo presente uma série de 

fatores não só ligados à produção, mas também aos recursos humanos, à manutenção dos 

equipamentos, aos acidentes no interior da pedreira e à evacuação dos trabalhadores em caso de 

catástrofe. 

Na construção de vias de circulação deve-se ter presentes os seguintes princípios: 

1. Evitar sempre que possíveis os cruzamentos e curvas cegas; 

2. Adaptar os declives ao tipo de circulação esperada e evitar rampas com inclinações 

superiores a 12%; 

3. As vias de circulação devem ser afastadas dos locais onde exista o risco de queda de 

objetos em altura; 

4. Manter as vias de circulação desimpedidas, de modo a que, em caso de emergência, facilite 

o acesso aos locais; 

5. Manter as vias em bom estado de conservação e sempre limpas de detritos ou objetos que 

originem riscos de circulação. 

6. As vias de circulação devem ser, periodicamente, aspergidas com água de forma a 

minimizar os efeitos das poeiras.  

4.2.8. Uso de explosivos 

Na exploração não serão utilizadas pólvoras1, nem outros explosivos no desmonte dos blocos (ver 

ponto 7.12 – Utilização de explosivos do Plano de Lavra). 

Caso seja necessário o uso de explosivos: 

                                                

1 A pólvora é uma mistura deflagrante, sendo a sua acção fracturante muito limitada. É usada basicamente para aproveitar os efeitos de 
empurrão provocada pelos gases resultantes da deflagração. 
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� O manuseamento, utilização e transporte de explosivos será realizado apenas por pessoal 

devidamente habilitado com a respetiva cédula de operador passada pelas entidades 

competentes (Polícia de Segurança Pública) e renovada periodicamente.  

� Durante o uso de explosivos serão rigorosamente cumpridas as normas de utilização das 

substâncias explosivas, assim como todas as normas da segurança, relativas ao 

armazenamento, transporte e carregamento de fogo. 

� Na pedreira não serão armazenados explosivos; apenas será consumida a quantidade 

necessário para o dia de trabalho. As quantidades de explosivo, que não forem utilizadas, 

serão devolvidas. Caso, futuramente, se opte por armazenar explosivos na pedreira, será 

necessário proceder ao seu licenciamento acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 376/84 

de 30 de novembro e pela parte aplicável do Decreto-Lei n.º 142/79 de 23 de maio e da 

Portaria n.º 506/85 de 25 de julho. 

 

4.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 

O método de desmonte consiste na execução da lavra a céu aberto. O desmonte das massas de 

calcário é realizado por ação de meios mecânicos (ver ponto 7.3.1.Método de Desmonte do Plano de 

Lavra) 

4.4 LISTA DE EQUIPAMENTOS AFECTOS 

Para efetuar as várias fases do processo produtivo é necessário recorrer a equipamento diverso. A 

empresa utilizará no processo de exploração o equipamento a seguir descrito. 

Quadro II – Equipamentos a utilizar na pedreira 

Equipamento Quantidade 

Pás Carregadores KOMTSU WA500 1 

Escavadoras giratórias GIRATÓRIA KOMATSU PC450 1 

Máquinas de Fio Diamantado DANZINI DIAMANTE 2 

Compressores COMPRESSOR ATLAS COPCO 1 

Outros TORRE DE FURAR PREFORMA 1 
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Todos estes equipamentos deverão estar em conformidade com a legislação vigente (ver ponto 5.7 – 

Plano de Manutenção). 

Além deste equipamento serão usados além de ferramentas de pequeno porte (guilhos, marretas, pás, 

picaretas, etc.). 

4.5 CARACTERIZAÇÃO DOS RISCOS 

Os riscos a seguir apresentados são os considerados, como sendo, os mais importantes nesta unidade 

e tipo de actividade, que deverão prioritariamente ser eliminados ou reduzidos. 

Estes riscos estão indexados às várias tarefas e operações unitárias e instalações auxiliares. Os 

quadros seguintes contêm os riscos esperados na actividade, por cada operação unitária. 
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4.5.1. Fase Preparatória – Operação de Remoção do Coberto Vegetal 

Quadro III – Riscos na Fase Preparatória – Operação de Remoção Coberto Vegetal 

Situação Perigosa Riscos Gerais Controlo 

1. Uso de ferramentas rotativa manuais 
e de martelos picadores 
pneumáticos, expondo ao 
trabalhador a vibrações (ex: 
motosserra) 

Exposição a vibrações 
mecânicas (Sistema Mão-
Braço: perturbações 
vasculares, lesões osteo-
articulares, ou perturbações 
neurológicas ou musculares) 

1. Diminuição do tempo de exposição a vibrações; 
2. Máquinas/equipamentos de acordo com a Diretiva Máquinas 

e/ou Diretiva Equipamentos de Trabalho, ao nível das 
vibrações emitidas; 

3. Avaliar o nível de exposição a vibrações dos trabalhadores; 
4. Vigilância médica dos trabalhadores. 

2. Exposição a ruído proveniente dos 
equipamentos. 

Ruído – Diminuição da 
Audição/Surdez 

1. Uso de Proteção Auditiva; 
2. Vigilância médica e audiométrica da função auditiva dos 

trabalhadores; 
3. Proceder à avaliação anual do ruído laboral. 
4. Máquinas/equipamentos de acordo com a Diretiva Máquinas 

e/ou Diretiva Equipamentos de Trabalho, ao nível do ruído 
emitido; 

3. Projeção de fragmentos durante o 
uso de equipamentos de corte (ex: 
motoserra). 

Projeção de fragmentos Uso de Óculos de Proteção. 

4. Trabalhos em locais inclinados Quedas a diferentes níveis 
Evitar trabalhar e permanecer junto à bordadura das frentes e 
zonas em altura. 

5. Trabalho em condições atmosféricas 
adversas. 

Enfermidades (ex: gripes, 
pneumonias) 

Proteger os trabalhadores contra as intempéries através de 
vestuário adequado. 

6. Queda do equipamento a diferentes 
níveis 

Danos materiais em 
máquinas, ferramentas e 
equipamentos 
Esmagamento  

Reconhecimento prévio do local; observar se no local existem 
condições para manobrar o equipamento em condições de 
segurança. 

7. Desconhecimento do método de 
abate de árvores. 

Esmagamento 
Queda de Objetos (árvores)  

1. Boa Práticas; 
2. Uso de Capacete de Proteção; 
3. Formação adequada. 

8. Exposição à movimentação de 
Máquinas Móveis. 

Atropelamento 

1. Todas a Máquinas Móveis devem possuir sinalização de 
marcha atrás, e serem revistas periodicamente; 

2. Colocar sinalização e “Perigo Trabalhos de Pedreira” na 
vedação da área licenciada. 

9. Golpe por pérolas diamantadas (uso 
de máquina de fio diamantado) 

Golpes por objetos ou 
ferramentas 

1. Utilizar sempre a proteção adequada nas máquinas de fio 
diamantado; 

2. Adotar posições de trabalho não coincidentes com a direção 
do corte; 

3. Sensibilizar os trabalhadores para os perigos inerentes à 
operação de corte de rocha. 

Proteção individual Proteção Coletiva/Operação 

1. Calçado de Proteção 
2. Óculos de proteção 
3. Luvas de Proteção 
4. Proteção Auditiva 

1. Reconhecimento prévio do local;  
2. Observar se no local existem condições de manobrar o equipamento em condições de 

segurança; 
3. Máquinas/equipamentos de acordo com a Diretiva Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de 

Trabalho, ao nível das vibrações e ruído emitidos. 
4. Colocar sinalização e “Perigo Trabalhos de Pedreira” na vedação da área licenciada; 
5. Formação adequada. 
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4.5.2. Fase de Desmonte – Operação de Furação 

Quadro IV – Riscos na Fase de Desmonte – Operação de Furação 

Situação Perigosa Riscos Gerais Controlo 

1. Exposição a ruído proveniente das 
operações de furação e corte com o 
cm os equipamentos. 

Ruído – Diminuição da 
Audição/Surdez 

1. Uso de Proteção Auditiva; 
2. Vigilância médica e audiométrica da função auditiva dos 

trabalhadores; 
3. Proceder à avaliação anual do ruído laboral. 
4. Máquinas/equipamentos de acordo com a Diretiva 

Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de Trabalho, ao nível 
do ruído emitido; 

2. Vibrações incómodas durante a 
operação de furação e corte 

Exposição a vibrações 
mecânicas (Sistema Mão-
Braço: perturbações 
vasculares, lesões 
osteoarticulares, ou 
perturbações neurológicas ou 
musculares). 

1. Diminuição do tempo de exposição a vibrações; 
2. Máquinas/equipamentos de acordo com a Diretiva 

Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de Trabalho, ao nível 
das vibrações emitidas; 

3. Avaliação do nível de exposição a vibrações dos 
trabalhadores; 

4. Vigilância médica dos trabalhadores. 

3. Emissão de poeiras durante a 
furação e corte 

Poeiras fibrogénicas ou 
pneumoconióticas (poeiras de 
sílica livre) 

1. Vigilância médica dos trabalhadores; 
2. Uso de Máscara de Proteção; 
3. Os equipamentos dotados de sistemas de minimização de 

poeiras (sistema por via húmida ou sistema de recolha de 
poeiras). 

4. Trabalhos em altura durante a 
furação e corte no topo dos 
afloramentos (se necessário). 

Quedas a diferentes níveis 

1. Evitar trabalhar e permanecer junto à bordadura  
2. Verificar a estabilidade do terreno antes do início dos 

trabalhos; 
3. Uso de linhas de vida. 

5. Trabalho em condições atmosféricas 
adversas. 

Enfermidades (ex: gripes, 
pneumonias, etc) 

Proteger os trabalhadores contra as intempéries através de 
vestuário adequado. 

6. Queda de materiais (blocos de rocha, 
ferramentas). Esmagamentos 

1. Uso de Capacete de Proteção; 
2. Inspeção e limpeza das zonas de desmonte antes do inicio 

das operações. 
7. Projeção de fragmentos durante a 

furação e corte 
Projeção de fragmentos Uso de Óculos de Proteção. 

8. Obstáculos (restos de rocha e terra; 
ferramentas, etc.) nas vias de acesso 
e nas bancadas que podem provocar 
quedas.  

Quedas ao mesmo nível 

1. Limpeza das vias de circulação ao interior da exploração, 
de modo a evitar a presença de obstáculos nas mesmas. 

2. Realizar o adequado saneamento das frentes de desmonte, 
após a remoção do material desmontado, de modo a evitar 
a existência de blocos e pedras individualizados, os quais 
podem originar acidentes graves em caso de queda. 

Proteção individual Proteção Coletiva/Operação 

1. Calçado de Proteção 
2. Óculos de proteção 
3. Luvas de Proteção 
4. Máscara de Proteção 
5. Proteção Auditiva 
6. Capacete de Proteção 

1. Inspeção e limpeza das zonas de desmonte antes do início das operações. 
2. Os equipamentos de perfuração dotados de sistemas de minimização de poeiras (sistema por 

via húmida ou sistema de recolha de poeiras). 
3. Máquinas/equipamentos de acordo com a Diretiva Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de 

Trabalho, ao nível das vibrações e ruído emitidos. 

Condições de trabalho do equipamento: 
1. Verificar se o equipamento se encontra nas devidas condições, nomeadamente os planos de 

manutenção; 
2. Verificar se tem gasóleo suficiente para o dia de trabalho. 
Deslocação para a bancada e inspeção das condições de trabalho: 
1. Verificar junto do encarregado, qual a bancada a furar, se está perfeitamente definido a 

malha de furacão a realizar, o comprimento dos furos, a inclinação; 
2. Observar se no local existem condições para a realização da operação em condições de 

segurança; 
Furação: 
1. Verificar se a bancada se encontra livre de pedras e obstáculos. Se estiver, proceder à 

limpeza do piso antes de iniciar a operação de furação; 
4. Assegure-se de que o captador de poeiras está a funcionar em perfeitas condições. 
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4.5.3. Utilização de Explosivos 

Entende-se como manuseio com explosivos todas as tarefas em que se observa a presença de 

substâncias explosivas, nomeadamente: Manutenção e utilização de paiol (se aplicável); Transporte de 

explosivos para a bancada e devolução ao paiol; Carga da pega; Inspeção e detonação; Inspeção pós-

detonação. 

Nota: tal como descrito anteriormente não está prevista a utilização de explosivos no desmonte da 

rocha ornamental. No entanto como podem ser utilizados no desmonte de maciços estéreis serão 

descritos os riscos genéricos na utilização destes. 

Quadro V – Riscos na Utilização de Explosivos  

Situação Perigosa Riscos Gerais Controlo 

1. Transporte de explosivos de forma 
desadequada. 

Explosões 
1. Boas práticas; 
2. Formação adequada (CAP) para Manuseamento de explosivos. 

2. Falta de formação em explosivos. Explosões Formação adequada (CAP) para Manuseamento de explosivos. 

3. Acidente de viação durante o 
transporte de explosivos, no caso 
de o transporte ser efetuado por 
uma viatura. 

Danos materiais em 
máquinas, ferramentas e 
equipamentos 

Explosões 

1. Verificar periodicamente as condições de segurança dos 
caminhos de circulação de máquinas; 

2. Definição da velocidade máxima para a viatura no transporte de 
explosivos; 

3. Identificação da viatura de transporte de explosivos, através de 
sinalização luminosa rotativa de cor amarela. 

4. Utilização de ferramentas de corte 
não autorizadas 

Explosões 
Uso de cunhas e maços de madeira, ou de outro material 
aprovado pela DRE da área ou PSP, para a abertura das 
embalagens. 

5. Trabalhos em altura. Quedas a diferentes níveis 
1. Evitar trabalhar e permanecer junto à bordadura; 
2. Utilização de linhas de vida se necessário. 

6. Falta de sinalização (acústica) de 
aviso de rebentamento. 

Projeção de fragmentos ou 
ferramentas 

Utilização de sinais acústicos e visuais para mais eficazmente se 
impedir o acesso às imediações do local dos trabalhos e avisar 
terceiros. 

7. Não verificação de tiros falhados. Explosões 

Estabelecer procedimentos para Sinalizar os Furos Falhados: Os 
tiros falhados não poderão ser abandonados sem o devido 
controlo. No caso de tiros falhados, não será permitido acender de 
novo o rastilho ou utilizar o disparador para tentar a sua explosão. 
Quando um tiro falhar deverá lavar-se o furo com um dispositivo 
apropriado, de modo a retirar o explosivo, carregando-o de novo. 
Na situação de falha de tiros e após o carregamento e disparo dos 
furos, deverá haver todo o cuidado na remoção do material 
abatido.  

8. Não definição do perímetro de 
segurança. 

Explosões 

Projeção de fragmentos 

Definição do Perímetro de Segurança pelo encarregado da 
pedreira (com CAP para manusear explosivos e responsável por 
esta operação). 

9. Desrespeito pela sinalização de 
rebentamento. 

Projeção de fragmentos ou 
ferramentas 

Nenhuma explosão poderá ser provocada sem que o operador de 
explosivos verifique que todos os trabalhadores estão 
convenientemente protegidos, que os acessos à zona perigosa 
estão devidamente vigiados e que, nos trabalhos a céu aberto, 
não haja o risco de terceiros serem atingidos. 
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Situação Perigosa Riscos Gerais Controlo 

10. Abandono da pega antes da 
detonação. 

Explosão não controlada 
1. Boas Práticas 
2. Formação adequada (CAP) para Manuseamento de explosivos. 

11. Ruído originado pela detonação. 
Ruído – Diminuição da 
Audição/Surdez 

1. Uso de Proteção Auditiva; 
2. Vigilância médica e audiométrica da função auditiva dos 

trabalhadores; 
3. Proceder à avaliação anual do ruído laboral. 

12. Utilização de rastilho. Explosões Formação adequada (CAP) para Manuseamento de explosivos. 

13. Projeção de fragmentos originados 
pela detonação. 

Projeção de fragmentos Bom dimensionamento do Diagrama de fogo. 

Proteção individual Proteção Coletiva/Operação 

1. Calçado de Proteção 
2. Capacete de proteção 
3. Luvas de Proteção 
4. Uso de Auriculares 

1. A manipulação e emprego de produtos explosivos só poderá fazer-se por pessoal habilitado 
com cédula de operador passada pela Comissão de Explosivos. Definição do Perímetro de 
Segurança; 

2. Utilização de sinais acústicos e visuais para mais eficazmente se impedir o acesso às 
imediações do local dos trabalhos e avisar terceiros; 

3. Sinalizar os Furos Falhados após detonação. Os tiros falhados não poderão ser abandonados 
sem o devido controlo. No caso de tiros falhados, não será permitido acender de novo o rastilho 
ou utilizar o disparador para tentar a sua explosão. Quando um tiro falhar deverá lavar-se o furo 
com um dispositivo apropriado, de modo a retirar o explosivo, carregando-o de novo. Na 
situação de falha de tiros e após o carregamento e disparo dos furos, deverá haver todo o 
cuidado na remoção do material abatido. Outros processos poderão ser utilizados desde que 
autorizados pelas entidades competentes. 

4. Durante qualquer fase de manipulação de produtos explosivos não será permitido fumar ou 
foguear. 

5. Os cartuchos de explosivos não poderão ser cortados ou partidos excepto para usos limitados e 
concretamente definidos, devidamente autorizados, caso a caso, pela pessoa que, de acordo 
com a legislação, dirija tecnicamente os trabalhos. 

6. Os locais onde se empreguem explosivos devem estar sinalizados e vigiados de modo a evitar 
que pessoas estranhas se aproximem ou possam sofrer ou provocar qualquer acidente. 

7. Na abertura dos caixotes com explosivos deverão apenas ser usadas cunhas e maços de 
madeira, ou de outro material aprovado pela DRE da área ou PSP. 

8. As embalagens de cartão que transportem explosivos poderão ser abertas com instrumentos 
metálicos não ferrosos, devendo, neste caso, proceder-se para que não entrem em contacto 
com agrafos metálicos. 

9. Os explosivos que estejam gelados, exsudados, fora do prazo de validade ou não se 
encontrem em perfeito estado de conservação não poderão ser utilizados nem sequer 
introduzidos nos locais de trabalho. 

10. Os explosivos que não se encontrem em perfeito estado de conservação deverão ser 
imediatamente comunicados ao diretor técnico ou ao encarregado, para proceder à sua 
devolução. 

11. Aos operadores só deverão ser entregues as quantidades de produtos explosivos previsíveis 
para o trabalho a executar. 

12. Os produtos explosivos não utilizados deverão ser imediatamente devolvidos ao paiol. 
13. A cápsula detonadora a utilizar deverá ser suficientemente forte para assegurar, mesmo ao ar 

livre, a detonação do cartucho escorvado. 
14. As cápsulas detonadoras e o cordão detonante só deverão ser aplicados no explosivo 

imediatamente antes de sua utilização; 
15. Sinalização de Perigo de Explosão. 
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Quadro VI – O que deve e não se deve fazer na manipulação de explosivos  

O que nunca deve ser feito O que deve saber 

NUNCA TRATE OS EXPLOSIVOS COMO UMA QUALQUER 
MERCADORIA; 

NÃO USE OS EXPLOSIVOS SEM TER CALCULADO:  

• O esquema de fogo  

• A carga máxima por número de detonador  

• O tipo de detonador a utilizar  

• O tipo de ligação e a capacidade do explosor  

 
NÃO CORTE OS CARTUCHOS A NÃO SER PARA UTILIZAÇÕES 
ESPECIAIS E SEMPRE NA PRESENÇA DO TÉCNICO 
RESPONSÁVEL; 

NUNCA PERMITA QUE UM TRABALHADOR NÃO 
CREDENCIADO MANUSEIE OU TENHA CONTACTO DIRECTO 
COM OS EXPLOSIVOS; 

NÃO PERMITA A PRESENÇA DE QUALQUER FONTE DE CALOR 
OU CHAMA A MENOS DE 30 METROS DA ÁREA DA PEGA DE 
FOGO E A MENOS DE 15 METROS DO PAIOLIM OU SACO DE 
TERANSPORTE; 

NUNCA USE EXPLOSIVOS QUE FORAM MOLHADOS OU COM 
ASPECTO DE DETERIORAÇÃO OU EXSUDAÇÃO; 

NÃO FORCE A ENTRADO DO DETONADOR NO EXPLOSIVO; 

NÃO FORCE A ENTRADA OU PERCURSO DOS CARTUCHOS 
DE EXPLOSIVO NOS FUROS DA PEGA DE FOGO; 

NUNCA MANUSEIE EXPLOSIVOS E PRINCIPALMENTE 
DETONADORES DURANTE AS TREVOADAS OU 
TEMPESTADES ELÉCTRICAS; 

NUNCA PREPARE AS ESCORVAS NO PAIOL OU JUNTO A 
QUANTIDADE APRECIÁVEL DE EXPLOSIVO; 

NUNCA USE DETONADORES DE TIPOS DIFERENTES NA 
MESMA PEGA DE FOGO; 

NÃO SE APROXIME DEMASIADO CEDO DE UM TIRO FALHADO, 
SOBRETUDO SE O DISPARO FOR PIROTÉCNICO; 

NUNCA TENTE DESENCRAVAR UM TIRO FALHADO A NÃO SER 
QUE ESTEJA CONSCIENTE DOS RISCOS OU NA PRESENÇA 
DE UM PERITO; 

NUNCA APROFUNDE O RESTO DE UM FURO RESULTANTE DA 
PEGA DE FOGO; 

NUNCA ESQUEÇA QUE O EXPLOSIVO PODE SER PERIGOSO. 

CONTROLE AS QUANTIDADES DE EXPLOSIVO A SER 
UTILIZADAS NA PEGA; 

TRANSPORTE OS EXPLOSIVOS EM BOLSAS PRÓPRIAS; 

PREPARE AS ESCORVAS SEGUNDO OS MÉTODOS 
ACONSELHADOS UTILIZANDO OS MEIOS PRÓPRIOS PARA 
ESSE EFEITO; 

VERIFIQUE CUIDADOSAMENTE OS FUROS DA PEGA DE 
FOGO:  

• O diâmetro do furo até ao fundo;  

• O estado de limpeza;  

• A presença de água 

USE UM EXPLOSIVO COM DIÂMETRO ADEQUADO AO FURO; 

MANTENHA OS FIOS DO DETONADOR ELÉCTRICO UNIDOS 
EM CURTO-CIRCUITO ATÉ AO MOMENTO DA LIGAÇÃO; 

ASSEGURE-SE QUE O VERIFICADOR DE CIRCUITOS ESTÁ 
HOMOLOGADO PARA A UTILIZAÇÃO COM EXPLOSIVOS; 

VERIFIQUE OS DETONADORES ANTES DE PREPARAR AS 
ESCORVAS; 

MANTENHA OS FIOS DO DETONADOR ELÉCTRICO UNIDOS 
EM CURTO-CIRCUITO ATÉ AO MOMENTO DA LIGAÇÃO; 

ASSEGURE-SE QUE O VERIFICADOR DE CIRCUITOS ESTÁ 
HOMOLOGADO PARA A UTILIZAÇÃO COM EXPLOSIVOS; 

VERIFIQUE OS DETONADORES ANTES DE PREPARAR AS 
ESCORVAS; 

ASSEGURE QUE A CHAVE DO DISPARAR ESTÁ CONSIGO AO 
INICIAR O CARREGAMENTO DA PEGA DE FOGO; 

VERIFIQUE A LIMPEZA DOS TERMINAIS DOS FIOS DOS 
DETONADORES ANTES DE EFECTUAR AS LIGAÇÕES; 

CERTIFIQUE-SE QUE AS LIGAÇÕES ENTRE DETONADORES E 
COM A LINHA DE TIRO NÃO ESTÃO EM CONTACTO COM O 
SOLO; 

VERIFIQUE SEMPRE O CIRCUITO ELÉCTRICO ANTES DE 
LIGAR O EXPLOSOR; 

ASSEGURE-SE DE QUE O EXPLOSOR TEM CAPACIDADE 
SUFICIENTE PARA DETONAR A PEGA DE FOGO; 

ASSEGURE-SE QUE NÃO HÁ NINGUÉM NAS PROXIMIDADES 
DA PEGA DE FOGO E QUE OS SINALEIROS ESTÃO NO DEVIDO 
LUGAR ANTES DE PROCEDER AO DISPARO; 

PENSE SEMPRE QUE O EXPLOSIVO É UM AUXILIAR 
IMPORTANTE E SEGURO NA MOVIMENTAÇÃO DE ROCHAS 
MAS PODE SER UM INIMIGO PODEROSO SE FOR TRATADO 
DESCUIDADAMENTE. 
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4.5.4. Fase de Carga/Transporte – Carga 

Quadro VII – Riscos na Fase de Carga/Transporte – Carga 

Situação Perigosa Riscos Gerais Controlo 

1. Distribuição incorreta da carga. 
Danos materiais em máquinas, 
ferramentas e equipamentos 

1. Não carregar pedras de grandes dimensões que 
provoquem o desequilíbrio da máquina; 

2. Supervisão. 

2. Colisão entre equipamentos de carga 
e transporte. 

Danos materiais em máquinas, 
ferramentas e equipamentos 

Observação das distâncias para evitar a colisão entre 
veículo de transporte durante o girar da máquina na 
operação de carga. 

3. Trabalhadores expostos a vibrações. 

Exposição a vibrações mecânicas 
(Vibrações transmitidas a todo o 
organismo: patologia da região 
lombar e lesões da coluna vertebral). 

1. Diminuição do tempo de exposição a vibrações; 
2. Máquinas/equipamentos de acordo com a Diretiva 

Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de Trabalho, ao 
nível das vibrações emitidas; 

3. Avaliar o nível de exposição a vibrações dos 
trabalhadores; 

4. Vigilância médica dos trabalhadores. 

4. Ruído proveniente do funcionamento 
das máquinas e equipamentos. 

Ruído – Diminuição da 
Audição/Surdez 

1. Uso de Proteção Auditiva; 
2. Vigilância médica e audiométrica da função auditiva dos 

trabalhadores; 
3. Proceder à avaliação anual do ruído laboral. 

5. Manuseio de Blocos de grandes 
dimensões 

Danos materiais em máquinas, 
ferramentas e equipamentos 

1. Método Exploração; 
2. Bom dimensionamento do Diagrama de fogo. 

Proteção individual Proteção Coletiva/Operação 

1. Capacete de Proteção (se for 
necessário sair da máquina) 

2. Calçado de Proteção 
3. Proteção Auditiva 

1. Inspeção e limpeza das frentes de desmonte antes do início das operações. 
2. Máquinas/equipamentos de acordo com a Diretiva Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de 

Trabalho, ao nível das vibrações e ruído emitidos. 

 
 

Deslocação para o ponto de Carga: 
1. Antes de se deslocar para uma nova zona de desmonte o operador deverá junto do encarregado 

providenciar qual a zona de trabalho e qual o rendimento do desmonte (nomeadamente se 
ocorreram alguns problemas no desmonte com explosivos e se existe risco de queda de blocos 
soltos no topo); 

2. Chegado ao local, e após ter recolhido as informações do encarregado deverá proceder caso 
seja necessário ao desprendimento dos blocos soltos. 

Carga: 
3. Não carregar pedras de grandes dimensões que provoquem o desequilíbrio da máquina; 
4. Proceder a uma correta e equilibrada distribuição da carga no Dumper/camião; 
5. Evitar a existência na carga do Dumper/camião, de blocos que poderão cair no decorrer do 

transporte. 
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4.5.5. Fase de Carga/Transporte – Transporte 

Quadro VIII – Riscos na Fase de Carga/Transporte – Transporte 

Situação Perigosa Riscos Gerais Controlo/Medida de Prevenção 

1. Condução em condições 
atmosféricas adversas. 

Colisão entre equipamentos 
Golpes em objetos imóveis 

1. Boas práticas 
2. Velocidade Máxima de 20 km/h. 

2. Pendentes máximos das rampas de 
acesso demasiado acentuados. 

Danos materiais em máquinas, e 
equipamentos. 

Adaptar os declives ao tipo de circulação esperada e evitar 
rampas com inclinações superiores a 12%; 

3. Circulação com velocidade 
excessiva. 

Danos materiais em máquinas, 
ferramentas e equipamentos; 
Colisão entre equipamentos; 
Golpes em objetos imóveis. 

1. Colocar sinalização de Limite Máximo de Velocidade nas 
rampas de acesso; 

2. Velocidade Máxima de 20 km/h. 

4. Trabalhadores expostos a vibrações. 

Exposição a vibrações mecânicas 
(Vibrações transmitidas a todo o 
organismo: patologia da região 
lombar e lesões da coluna 
vertebral). 

1. Diminuição do tempo de exposição a vibrações; 
2. Máquinas/equipamentos de acordo com a Diretiva 

Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de Trabalho, ao 
nível das vibrações emitidas; 

3. Avaliar o nível de exposição a vibrações dos 
trabalhadores; 

4. Vigilância médica dos trabalhadores. 

5. Definição incorreta e insegura das 
vias circulação e/ou mau estado das 
vias de circulação 

Danos materiais em máquinas, 
ferramentas e equipamentos 
Golpes em objetos imóveis 
Esmagamento 
Tombamento de Máquinas 

1. Evitar sempre que possíveis os cruzamentos e curvas 
cegas; 

2. As vias de circulação devem ser afastadas dos locais 
onde exista o risco de queda de objetos em altura; 

3. Manter as vias de circulação desimpedidas, de modo a 
que, em caso de emergência, facilite o acesso aos 
locais; 

6. Colisão/atropelamento de pessoal 
que circulam a pé nas vias de 
circulação. 

Atropelamento, golpes e choques 
contra veículos 

As vias de circulação e movimentação de máquinas devem 
estar sinalizadas. 

7. Queda de blocos do topo da bancada 
ou desmoronamento dos taludes 
sobre o equipamento. 

Danos materiais em máquinas, 
ferramentas e equipamentos 

Esmagamento 

Inspeção e limpeza das frentes de desmonte e vias de 
circulação. 

Proteção individual Proteção Coletiva/Operação 

1. Capacete de Proteção (se for 
necessário sair da máquina) 

2. Calçado de Proteção 

1. Inspeção e limpeza das frentes de desmonte antes do início das operações; 
2. Máquinas/equipamentos de acordo com a Diretiva Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de 

Trabalho, ao nível das vibrações e ruído emitidos; 
3. Sinalização das Vias de Circulação. 

 
 
 

Deslocação para a bancada e inspeção das condições de trabalho: 
1. Observar junto do encarregado qual o local onde procederá ao carregamento do 

Dumper/camião, e se o circuito tem as vias limpas, largas e em bom estado de conservação; 
2. Observar se no local da carga existem condições de manobrar o equipamento em condições 

de segurança, nomeadamente na largura do piso da bancada; 
3. Observar se existem barreiras protetoras nos limites da bancada e se estas estão 

devidamente sinalizadas. 
Carga: 
1. Colocar o dumper/camião no local indicado pelo operador de giratória (máquina de carga); 
2. Verificar se o piso se encontra livre de pedras e obstáculos; 
3. O operador deverá manter-se dentro do dumper/camião durante o carregamento; 
4. Caso por algum motivo tenha de sair do equipamento garantir a utilização de capacete de 

proteção. 
Transporte para o local de descarga: 
1. Certifique-se que durante o transporte da pedra não cai nenhum bloco da caixa; 
2. Certifique-se de que não se encontra ninguém a pé nas imediações das vias de circulação; 
3. Mantenha o mesmo trajeto de modo a evitar colisões com outros equipamentos. 
Descarga: 
1. Verifique as condições de segurança para poder descarregar; 
2. Posicione corretamente para a descarga da carga. 
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4.5.6. Fase de Transformação – Esquartejamento 

Quadro IX – Riscos na Fase de Transformação – Esquartejamento 

Situação Perigosa Riscos Gerais Controlo/Medida de Prevenção 

1. Exposição a poeiras fibrogénicas ou 
pneumoconióticas provenientes da 
operação de furação. 

Poeiras fibrogénicas ou 
pneumoconióticas: Doença 
profissional causada por 
agentes químicos 
(Pneumoconioses) 

1. Vigilância médica dos trabalhadores; 
2. Uso de Máscara de Proteção; 
3. Os equipamentos de perfuração devem estar dotados de 

sistemas de minimização de poeiras (sistema por via húmida 
ou sistema de recolha de poeiras). 

2. Uso de ferramentas rotativa manuais 
e de martelos picadores 
pneumáticos, expondo ao 
trabalhador a vibrações. 

Exposição a vibrações 
mecânicas (Sistema Mão-
Braço: perturbações 
vasculares, lesões 
osteoarticulares, ou 
perturbações neurológicas 
ou musculares). 

1. Diminuição do tempo de exposição a vibrações; 
2. Máquinas/equipamentos de acordo com a Diretiva Máquinas 

e/ou Diretiva Equipamentos de Trabalho, ao nível das 
vibrações emitidas; 

3. Avaliar o nível de exposição a vibrações dos trabalhadores; 
4. Vigilância médica dos trabalhadores. 

3. Ruído proveniente do funcionamento 
das máquinas e equipamentos. 

Ruído: Diminuição da 
Audição/Surdez 

1. Uso de Proteção Auditiva; 
2. Vigilância médica e audiométrica da função auditiva dos 

trabalhadores; 
3. Proceder à avaliação anual do ruído laboral. 

4. Uso de ferramentas manuais nas 
operações de esquartejamento da 
pedra (martelos, maças, etc...) 

Golpes por objetos ou 
ferramentas 

Uso de Luvas de Proteção. 

5. Trabalhador exposto a condições 
climatéricas adversas. 

Enfermidades (ex.: gripes, 
pneumonias) 

Proteger os trabalhadores contra as intempéries através de 
vestuário adequado. 

6. Utilização de ferramentas que 
originam levantamento de poeira e a 
projeção de fragmentos e partículas. 

Projeção de fragmentos Uso de Óculos de Proteção 

7. Manipulação de cargas (bloco 
granito) que devido à sua 
consistência é suscetível de provocar 
lesões em caso de queda. 

Esmagamento Uso de Botas de Proteção. 

8. Queda da carga da Pá Carregadora 
quando esta procede à operação de 
descarga dos blocos a cortar. 

Esmagamento 
1. Uso de Botas de Proteção; 
2. Afastamento da zona de descarga. 

Proteção individual Proteção Coletiva/Operação 

1. Calçado de Proteção 
2. Máscara de proteção 
3. Luvas de Proteção 
4. Uso de Auriculares 
5. Uso de óculos de proteção 

1. Sinalização de segurança; 
2. Máquinas/equipamentos de acordo com a Diretiva Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de 

Trabalho, ao nível das vibrações e ruído emitidos. 

 

 
 

 



 

 
23/49 

4.5.7. Zonas de Armazenagem de Blocos: Parque de Blocos, Escombreira  

Quadro X – Riscos Zonas de Armazenagem de Blocos: Parque de Blocos, Escombreira  

Situação Perigosa Riscos Gerais Controlo/Medida de Prevenção 

1. Tombamento de Blocos Esmagamento 

1. A empresa deverá proceder ao armazenamento dos blocos 
existentes na escombreira de forma estável, de modo a que 
estes não coloquem em risco a vida dos trabalhadores 
devido à sua forma irregular que os torna instáveis; 

2. Não colocar mais de três unidades em cada pilha de blocos 
(zona de parque de blocos); 

3. O armazenamento dos blocos “costaneiros”, não deve ser 
feito em "monte" mas em extensão, pois a irregularidade da 
forma destes blocos pode pôr em risco a segurança dos 
trabalhadores que os movimentam; 

4. Uso de Botas de Proteção; 
5. Uso de Capacete de Proteção. 

2. Exposição à movimentação de 
Máquinas Móveis. 

Atropelamento 

1. Todas a Máquinas Móveis devem possuir sinalização de 
marcha atrás, e serem revistas periodicamente; 

2. Colocar sinalização e “Perigo Trabalhos de Pedreira” na 
vedação da área licenciada; 

3. Sinalização de “Máquinas em Movimento”. 

Proteção individual Proteção Coletiva/Operação 

1. Calçado de Proteção 
2. Capacete de proteção 

1. A empresa deverá proceder ao armazenamento dos blocos existentes na 
escombreira de forma estável, de modo a que estes não coloquem em risco a vida 
dos trabalhadores devido à sua forma irregular que os torna instáveis; 

2. Não colocar mais de três unidades em cada pilha de blocos (zona de parque de 
blocos); 

3. O armazenamento dos blocos “costaneiros”, não deve ser feito em "monte" mas em 
extensão, pois a irregularidade da forma destes blocos pode pôr em risco a 
segurança dos trabalhadores que os movimentam; 

4. Todas a Máquinas Móveis devem possuir sinalização de marcha atrás, e serem 
revistas periodicamente; 

5. Colocar sinalização e “Perigo Trabalhos de Pedreira” na vedação da área licenciada; 
6. Sinalização de “Máquinas em Movimento”. 
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5. PLANOS DE PREVENÇÃO 

5.1 PLANO DE SINALIZAÇÃO 

Nem todos os riscos são passíveis de serem reduzidos ou eliminados. Assim, uma sinalização 

adequada é algo que deve ser garantido pela empresa para que os riscos possam ser evitados ou 

limitado o seu efeito, com meios técnicos de proteção coletiva ou com medidas, métodos ou processos 

de organização. 

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, nomeadamente no Decreto-Lei n.º 141/95, de 

14 de junho e na Portaria n.º 1456-A/95, de 16 de março. 

Entrada para a 
Pedreira 

  

  

Proteção obrigatória da 
cabeça 

Proteção obrigatória 
dos pés 

Veículos de 
movimentação de cargas 

Substancias 
explosivas 

 
20

 
 

Proibida a entrada a 
pessoas não 
autorizadas 

Proibido circular a mais 
de 20 km/h 

Sinalização de “Trabalhos de Pedreira”. À entrada 
da pedreira e na vedação da área de exploração 

Instalações 
Sociais  

   
 

Primeiros socorros Telefone para 
salvamento e 
1ºs socorros 

Maca Informação de Sanitários e 
de Vestuário 

Armazém de 
Lubrificantes e 
combustíveis 

  
 

 

Proibição de fumar Proibição de  
Fazer lume e de fumar 

Extintor 
Sinal de Informação de óleos 

e de gasóleo 

Figura 1 – Sinalização que deverá existir na pedreira  
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Importante:  

1. Enquanto durar a exploração é obrigatória a instalação de uma placa de identificação da 

pedreira e da entidade exploradora, data do licenciamento e entidade licenciadora, bem como 

da sinalização adequada, anunciando a aproximação de trabalhos (ponto 1, Art.° 45, Decreto - 

Lei 270/2001). A placa deverá ser colocada à entrada para o terreno. 

2. A placa de identificação do socorrista; esta placa deverá ser colocada junto do sinal de primeiros 

socorros. Para além do nome do socorrista deverá estar designado o local onde o mesmo se 

encontra a exercer as suas funções. 

 
Figura 2 – Sinalização à entrada da Pedreira – Planta de Sinalização 

 
Os sinais de Segurança e de Saúde compreendem nomeadamente, sinais de aviso (advertindo um 

perigo), de proibição, de obrigação (impondo um comportamento), de indicação, de salvamento ou 

socorro (indicando saídas de emergência ou meios de socorro e de emergência). 
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Quadro XI – Cores de Sinalização de Segurança  

Cor Significado Indicações que fornecem 

Vermelho 

Proibição Atitudes perigosas 

Perigo, alarme 
Stop; pausa, dispositivos de corte de 
emergência; evacuação 

Material e equipamento de combate a 
incêndios 

Identificação e localização 

Amarelo ou Amarelo alaranjado Sinal de aviso Atenção, precaução, verificação 

Azul Sinal de obrigação 
Comportamento ou ação específicos - obrigação 
de utilizar equipamento de proteção individual 

Verde 
Sinal de salvamento ou de socorro 

Portas, saídas, vias, material, postos, locais 
específicos 

Situação de Segurança Regresso à normalidade 

 

A sinalização encontra-se em planta anexa a este documento (ver Anexos). A planta deverá ser afixada 

em local visível para que todos sejam informados das respetivas zonas de perigo e as precauções a 

tomar. 

 

Figura 3 – Planta de Sinalização 
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5.2 PLANO DE PROTECÇÕES COLECTIVAS 

Como princípio de prevenção geral o empregador deve dar prioridade às medidas de proteção coletiva 

em relação às de proteção individual. 

O plano das proteções coletivas define-se como sendo o conjunto de todas as medidas de proteção, 

utilizadas em benefício de um grupo de trabalhadores ou conjunto de tarefas, de modo a diminuir ou 

eliminar os riscos a que os trabalhadores possam estar expostos. 

O quadro a seguir apresenta medidas de proteção coletiva que deverão ser implementadas com vista à 

minimização ou eliminação dos riscos atrás identificados (ver ponto 4.5 – Caracterização dos Riscos). 

 



CARFEMA - SOCIEDADE TÉCNICA DE MÁRMORES E GRANITOS, LDA 

PEDREIRA DO CADIMO 

    PLANO DE PEDREIRA – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
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Quadro XII – Riscos e formas de Prevenção 

Riscos existentes Local Medidas de prevenção 

1. Quedas ao mesmo 
nível 

Nas vias de acesso 
Nas zonas de 
desmontes  

1. Limpeza das vias de circulação ao interior da exploração, de modo a evitar a presença de obstáculos nas mesmas. 
2. Proceder a limpezas periódicas dos desmontes de forma a estarem isentos de restos de rocha e terras; 
3. Realizar o adequado saneamento dos desmonte, após a remoção do material desmontado, de modo a evitar a existência de blocos e pedras 

individualizados, os quais podem originar acidentes graves em caso de queda. 

2. Quedas a diferentes 
níveis 

Desmontes 
Interior das cabines 
das máquinas móveis 

Bordadura da 
escavação  

Escadas 

1. Evitar trabalhar e permanecer junto à bordadura dos desmontes 
2. Utilização de “Linhas de Vida” se necessário 
3. Colocar sinais de "perigo trabalhos de pedreira" na vedação da área licenciada; 
4. Alertar os trabalhadores para o modo como devem fazer o acesso ao interior das cabines dos equipamentos; 
5. As escadas de mão deverão ultrapassar em pelo um metro o limite superior do local a atingir; 
6. As escadas de mão deverão ser colocadas corretamente de modo a não poderem escorregar, tombar ou oscilar. 

3. Ruído 

Frentes de Desmonte 
Interior das Máquinas 
Móveis 
Esquartejamento 
(Riscagem com o 
Apontador e Pré-
Corte) 

1. Reduzir o tempo de exposição ao ruído; 
2. No caminho para a área de extracção aconselha-se a colocação de uma placa com um sinal de uso obrigatório de protetores auriculares; 
3. Proceder à avaliação anual do ruído laboral, com vista a adquirir a proteção auricular adequada aos postos de trabalho existentes, no sentido de 

cumprirem o que está estipulado na legislação; 
4. Máquinas/equipamentos de acordo com a Diretiva Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de Trabalho, ao nível do ruído emitido. 

4. Vibrações 

Frentes de Desmonte 
Interior das Máquinas 
Móveis 
Esquartejamento 
(Riscagem com o 
Apontador e Pré-
Corte) 

1. Diminuição do tempo de exposição a vibrações; 
2. Máquinas/equipamentos de acordo com a Diretiva Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de Trabalho, ao nível das vibrações emitidas; 
3. Avaliar o nível de exposição a vibrações dos trabalhadores (*) 

5. Esmagamentos 
Frente de desmonte 
Parque de blocos 
Zonas de manutenção 

1. A remoção dos blocos dos desmontes deverá ser acompanhada por mais de um trabalhador; 
2. Durante da remoção do bloco os trabalhadores envolvidos deverão posicionar-se lateralmente ao bloco e nunca de frente; 
3. Desligar os equipamentos durante as operações de limpeza e manutenção; 
4. Sensibilizar os trabalhadores para os riscos inerentes ao seu posto de trabalho e para o uso de equipamentos de proteção individual; 
5. Armazenar os blocos em pilhas que não excedam mais de três unidades cada, devendo ser deixadas vias de passagem seguras entre as mesmas; 
6. Deixar os blocos estáveis, nas zonas de parque de blocos; 

 
(*) Valores limite e valores de ação de exposição: 

1. Para as vibrações transmitidas ao sistema mão – braço (frentes de desmonte - martelos pneumáticos) são fixados os seguintes valores: 

a) Valor limite de exposição: 5 m/s2; 

b) Valor de ação de exposição: 2,5 m/s2. 

2. Para as vibrações transmitidas ao corpo inteiro (interior das máquinas) são fixados os seguintes valores: 

a) Valor limite de exposição: 1,15 m/s2; 

b) Valor de ação de exposição: 0,5 m/s2. 
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Riscos existentes Local Medidas de prevenção 

6. Riscos elétricos 
Instalações elétricas 
Quadros elétricos 
Gerador 

1. Realizar a manutenção periódica das instalações elétricas por pessoas especializadas para o efeito e utilizar sempre equipamentos elétricos em 
boas condições; 

2. Não passar os cabos elétricos dos equipamentos por zonas onde existam equipamentos móveis em circulação; 
3. Colocar sinais de perigo de eletrização nos quadros elétricos; 
4. Identificar os disjuntores; 
5. Colocar um extintor de CO2 junto das instalações elétricas existentes na unidade. 

7. Atropelamentos 
Zona de ação das 
máquinas móveis 

1. Realizar acções de sensibilização sobre os cuidados a ter nas zonas onde existam equipamentos móveis em circulação; 
2. Sinalizar e proibir o acesso a estranhos em todas as zonas sensíveis ao nível da circulação de máquinas; 
3. Colocar sinal sonoro de marcha atrás ligado ao movimento do equipamento e verificar e realizar manutenção periódica às máquinas móveis. 

8. Incêndios ou explosão 

Local de 
armazenamento de 
Lubrificantes e 
Combustíveis 

1. Armazenar os combustíveis e lubrificantes em locais apropriados; 
2. Sinalizar adequadamente os locais de armazenamento das substâncias com sinais de proibição e de perigo, adequados; 
3. Manter fechado o acesso aos locais de armazenamento 
4. Instalar um extintor adequado à classe de fogos na instalação destinada ao armazenamento de lubrificantes e combustíveis. 

9. Projeção e pancada de 
pedras 

Frentes de desmonte 
1. Usar calçado e capacete de segurança; 
2. Afastar os trabalhadores e equipamentos da zona de queda das talhadas 
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Riscos Local Medidas de prevenção 

10. Desabamento de 
terras; Quedas de 
pedras dos 
desmontes 

Bordadura da escavação 

Taludes 

1. Continuar a sensibilizar os trabalhadores para o uso do capacete e calçado de proteção; 
2. Realizar o saneamento das frentes de desmonte, rotineiramente, após a remoção dos materiais desmontados; 
3. Limitar os trabalhos nas proximidades de frentes instáveis, sobretudo se forem induzidas vibrações ou outros fenómenos que possam destacar 

pedras menos estáveis; 
11. Pancada de pérolas 

diamantadas (se 
utilizado) 

Frente de desmonte 
(durante as operações de 
desmatação) 

1. Utilizar sempre a proteção adequada nas máquinas de fio diamantado; 
2. Adotar posições de trabalho não coincidentes com a direção do corte; 
3. Sensibilizar os trabalhadores para os perigos inerentes à operação de corte de rocha. 

12. Poeiras 
Frentes de desmonte  
Vias de circulação de 
máquinas 

1. Colocação de alvenarias nas vias de circulação de forma a minimizar a emissão e suspensão de poeiras no ar; 
2. Os equipamentos de perfuração devem estar dotados de sistemas de minimização de poeiras (sistema por via húmida ou sistema de recolha de 

poeiras); 
3. Proceder à aspersão dos caminhos, de forma a minimizar a emissão e suspensão de poeiras no ar; 
4. No caminho para a área de extracção aconselha-se a colocação de um sinal de uso obrigatório de máscara de proteção; 

13. Tombamento de 
blocos 

Zonas de parque de 
blocos  

Escombreira 

1. A empresa deverá proceder ao armazenamento dos blocos existentes na escombreira de forma estável, de modo a que estes não coloquem em 
risco a vida dos trabalhadores devido à sua forma irregular que os torna instáveis; 

2. Não colocar mais de três unidades em cada pilha de blocos (zona de parque de blocos) 
3. O armazenamento dos blocos “costaneiros” (pedaços de pedra provenientes do esquadrejamento do bloco), não deve ser feito em "monte" mas em 

extensão, pois a irregularidade da forma destes blocos pode pôr em risco a segurança dos trabalhadores que os movimentam. 

14. Quedas de 
equipamentos ou de 
cargas 

Vias de circulação 

Zona de parque de 
blocos 

1. Continuar a proceder a inspeções e verificações periódicas dos equipamentos de extracção, de carregamento e transporte de rocha; 
2. Proceder à regularização das vias de circulação, mantendo os pisos em bom estado e pouco inclinados; 
3. Não exceder a capacidade dos equipamentos e distribuir corretamente as cargas; 
4. Sensibilizar os condutores manobradores para os limites de carga e de velocidade admissível, em função das vias em que circulam; 
5. Continuar a proceder a uma verificação periódica dos cabos de aço da grua, devendo o gancho desta possuir um fecho de segurança, de forma a 

evitar que os cabos se soltem aquando da elevação ou movimentação da carga (no caso de vir a ser instalada); 
6. Não colocar mais de três unidades em cada pilha de blocos (zona de parque de blocos). 
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Uma vez enumeradas as medidas a implementar, é definido um cronograma de periodicidade que a 

empresa deverá ter em conta aquando da implementação das medidas abaixo mencionadas. 

Quadro XIII – Implementação de Medidas de Prevenção 

Medida a implementar Cronograma 

Verificar e realizar manutenção periódica das máquinas e equipamentos. Periodicamente 

Realizar acções de sensibilização sobre os cuidados a ter nas zonas onde existam 
equipamentos móveis em circulação, uso de equipamento de proteção individual e riscos 
inerentes aos vários postos de trabalho. 

Periodicamente 

Limpar as vias de circulação ao interior da exploração, de modo a evitar a presença de 
obstáculos nas mesmas. 

Periodicamente 

Realizar o saneamento das frentes de desmonte após a remoção dos materiais 
desmontados das mesmas 

Rotineiramente 

 
 
5.3 PLANO DE PROTECÇÕES INDIVIDUAIS 

O plano de proteções individuais é realizado com base no Decreto-Lei nº 348/93, de 1 de outubro e 

Portaria nº 988/93, de 6 de outubro que regem as normas de utilização dos equipamentos de proteção 

individual (EPI’s). 

A empresa deverá ter em armazém o número suficiente destes equipamentos devidamente certificados 

e adaptados à efetiva proteção dos trabalhadores, para proceder à sua substituição, sempre que 

necessário. 

No ato de entrega dos equipamentos de proteção individual, os trabalhadores e responsáveis da 

empresa, deverão preencher e assinar uma “ficha registo” da entrega dos EPI’s, onde os trabalhadores 

se comprometem a cumprir determinadas regras de conduta de segurança e higiene. Dessa “ficha 

registo” deve constar informações tais como:  

� Nome da empresa; 

� Nome do trabalhador; 

� Designação do Equipamento de Proteção Individual; 

� Data de receção e devolução; 

� Riscos a proteger; 
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� Declaração assinada pelo trabalhador em como recebeu os Equipamentos de Proteção 

Individual. 

Neste sector de actividade os equipamentos a utilizar de proteção individual são os apresentados no 

quadro e na figura seguinte: 

Quadro XIV – Equipamentos de proteção individual 

 Capacete de 
proteção 

Calçado de 
proteção 

Luvas de 
proteção 

Protetores 
auriculares 2 

Óculos de 
proteção 

Máscara de 
proteção 

Permanente • •     

Temporário   • • • • 

• Uso 

 
Os trabalhadores não são obrigados a usar permanentemente todos os equipamentos de proteção 

individual acima referidos. No caso dos trabalhadores que operam no interior da pedreira, estes são 

obrigados a usar sempre, o capacete e as botas de proteção e os restantes equipamentos 

nomeadamente os protetores auriculares, as luvas e a máscara de proteção, sempre que operem com 

máquinas ou em locais que assim o exijam (ver ponto 4.5 – Caracterização dos Riscos). 

Quadro XV – Equipamentos obrigatórios de proteção individual. 

EPI Operação/Locais 

 

Proteção obrigatória da cabeça Frentes de Desmonte 

 

Proteção obrigatória das mãos Em todas as operações excepto Carga/Transporte 

 

Proteção obrigatória dos pés Em toda a pedreira 

 

Proteção obrigatória dos ouvidos 
Operação de Furação e Corte; Uso de explosivos (detonação); 
Esquartejamento (Riscagem com o Apontador e Pré-Corte) 

                                                

2 Estes devem ser usados após ter sido efectuada a avaliação de ruído, e se o nível de acção da exposição diária de um trabalhador ao ruído, 
durante o trabalho, for superior a 85 dB (A) e/ou ao valor do pico (Máximo Pico) superior a 140 dB. 
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Proteção obrigatória dos olhos 
Operação de Furação 
Esquartejamento (Riscagem com o Apontador e Pré-Corte) 

 

Proteção obrigatória das vias 
respiratórias 

Operação de Furação e Corte 
Esquartejamento (Riscagem com o Apontador e Pré-Corte) 
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5.4 PLANO DE SAÚDE 

Constitui obrigação da entidade empregadora assegurar a promoção e a vigilância adequada da saúde 

dos trabalhadores em função dos riscos a que se encontram expostos. 

O Plano de Saúde pretende dar resposta a essa exigência, verificando a aptidão física e psíquica do 

trabalhador para o exercício da sua função, conforme Art.108.º da Lei n.º 109/2009, de 10 de setembro 

Deve para tal prever-se a forma de assegurar essa vigilância, através do acompanhamento por um 

médico do trabalho e da execução de: 

� Exames de admissão, ou seja, antes do início da prestação do trabalho (análise ao sangue, 

urina e microradiografia) ou quando a urgência da sua admissão o justificar nos 10 dias 

seguintes; 

� Exames periódicos anuais para os menores de 18 anos e maiores de 50 anos e de 2 em 2 

anos param os restantes trabalhadores; 

� Exames ocasionais, sempre que haja alterações substanciais nos meios utilizados, no 

ambiente e na organização do trabalho suscetíveis de repercussão nociva na saúde do 

trabalhador, bem como no caso de regresso ao trabalho depois de uma ausência superior a 30 

dias por motivo de acidente ou de doença. 

O exame médico de admissão ou outro, gera uma ficha de aptidão para a função desempenhada pelo 

trabalhador, essa ficha deverá estar arquivada no processo individual de cada trabalhador. Para cada 

inspeção deverão os Serviços de Medicina Ocupacional registar a data de realização e o resultado de 

cada inspeção, devendo este resultado ser assinalado pelas formas de apto, não apto ou apto com 

restrições e, nestes últimos casos deverá constar na ficha individual do trabalhador as razões e 

recomendações dessa decisão. 

Os serviços de medicina do trabalho realizarão os exames acima mencionados, aos trabalhadores da 

empresa. 

5.5 PLANO DE FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

A formação dos trabalhadores em Segurança e Higiene, tem um papel fundamental para a diminuição 

dos acidentes de trabalho, conforme Art. 120.º da Lei n.º 109/2010, de 10 de setembro. 
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O Plano de Formação e Sensibilização pretende diminuir os acidentes existentes na pedreira e 

sensibilizar os trabalhadores para a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual e para 

os riscos existentes nos seus postos de trabalho. 

Para que o alcance destes objetivos tenha mais eficácia nos pontos que se pretendem atingir, a 

empresa deverá realizar periodicamente acções de formação e sensibilização, preferencialmente no 

local de trabalho, devendo ter como agentes de sensibilização/formação: Técnico de Segurança, 

Médicos do Trabalho ou outros Técnicos devidamente habilitados para tal, dependendo da temática a 

abordar. 

5.6 CONTROLO DE SINISTRALIDADE 

Na empresa todos os acidentes (quase-acidentes, acidentes graves ou mortais) deverão ser 

comunicados à empresa prestadora de serviços de Segurança e Higiene no Trabalho. A análise de 

sinistralidade permite ao técnico saber quais os acidentes mais frequentes e alertar a empresa para a 

prioridade a dar na implementação de medidas que visem a minimização ou redução dos acidentes 

deste tipo. Todos os trabalhadores da empresa deverão possuir seguro de acidentes de trabalho.  

5.7 PLANO DE MANUTENÇÃO 

A fim de assegurar a segurança e a saúde dos trabalhadores na utilização dos equipamentos de 

trabalho, o empregador deve realizar a manutenção adequada dos equipamentos de trabalho durante o 

seu período de utilização, de modo que os mesmos respeitem os requisitos mínimos de segurança e 

não provoquem riscos para a segurança ou a saúde dos trabalhadores (Decreto-Lei n.º 82/99, de 16 de 

março e Decreto-Lei n.º 50/2005). 

No que diz respeito à manutenção, todas as máquinas devem possuir folhas de registo de manutenção, 

de acordo com Decreto-Lei n.º 82/99 e Decreto-Lei n.º 50/2005, nas quais deve constar: 

� A secção onde está o equipamento; 

� A duração da manutenção ou no caso de avaria a duração do arranjo da máquina; 

� A descrição do que foi realizado; 

� Quem executou; 

� Quem verificou. 
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Para que um trabalhador opere com segurança com um equipamento/máquina, este deve: 

� Possuir a manutenção efetuada atempadamente, bem como a folha de manutenção 

anteriormente referida, devidamente preenchida com o histórico do equipamento/ máquina; 

� Possuir todos os órgãos de segurança devidamente instalados; 

� Ser utilizado por pessoas com conhecimentos que garantam o seu bom funcionamento; 

� Ser utilizado apenas para a função para a qual foi concebido. 

Deverá também ser implementado um plano de lubrificação onde seja registado para além de outras 

informações, o nome da máquina, todos os órgãos que devem ser verificados e qual a periodicidade 

com que deve ser efetuada essa verificação. 

Para além dos registos de manutenção, atrás descritos, a empresa deverá realizar, periodicamente, 

uma Inspeção e verificação dos requisitos de segurança às diferentes Máquinas em conformidade com 

o Decreto-Lei nº 50/2005. Esta avaliação deve se realizado por Pessoa Competente3 (Decreto-Lei nº 

50/2005).  

 
5.8 PLANO DE EMERGÊNCIA 

O Plano de Emergência tem por objetivo fundamental a proteção de pessoas, bens ou ambiente, em 

caso de ocorrência inesperada de situações perigosas e imprevistas, nomeadamente incêndios, 

explosões ou mesmo catástrofe natural (por ex. sismos). 

Constitui obrigação do empregador estabelecer, em matéria de primeiros socorros, de combate a 

incêndios e de evacuação de trabalhadores, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos 

                                                

3 “Desde que possuam ao seu serviço técnicos habilitados e com conhecimentos dos riscos que os equipamentos de trabalho apresentem 

para a segurança e saúde dos trabalhadores, pode ser considerada como "pessoa competente" a empresa utilizadora do equipamento. Nada 
obsta a que a empresa utilizadora recorra a recursos externos designadamente, o fabricante do equipamento, o seu representante ou 
mandatário, os organismos notificados nos termos da Directiva Máquinas 98/37/CE ou os organismos de inspecção em conformidade com a 
norma NP EN 45004:1997 além de outros organismos que desenvolvam actividades de verificação e ensaio, desde que tenham ao seu serviço 
os técnicos referidos.” (IGT 2005). 
 
“A entidade empregadora deve ainda promover a adopção de medidas de prevenção no domínio da avaliação de riscos profissionais, através 
de peritagens efectuadas por organismos especializados, sempre que sejam exigidas pela Inspecção Geral do Trabalho, na sequência de 
acidentes graves ou mortais, ou que assumam particular gravidade na perspectiva da segurança no trabalho, nos termos do Estatuto da 
Inspecção Geral do Trabalho (al. j), n.º1, art.11º do DL n.º 102/2000, 2.06). Esses organismos para além de obedecer às exigências 
estabelecidas para a “pessoa competente”, deverão ainda obedecer a critérios de independência em relação ao utilizador ou fabricante do 
equipamento de trabalho, nos termos do artigo 568º do C.P.C. e da norma NP EN 45004.  
 
Considera-se formação adequada a prevista na Portaria n.º 58/2005, de 21 de Janeiro. “ (IGT 2005) 
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trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar os contactos necessários com as 

entidades exteriores competentes para realizar aquelas operações e as de emergência médica. 

Tanto o Plano de Sinalização atrás descrito como a Formação são elementos essenciais para que tudo 

aquilo que é planeado em matéria de primeiros socorros, de combate a incêndios e evacuação de 

trabalhadores seja devidamente cumprido. 

A empresa deverá possuir um socorrista, no mínimo, que labore na pedreira, para que em caso de 

acidente seja mais fácil o auxílio ao sinistrado, devendo possuir o cartão devidamente atualizado. 

Sempre que o socorrista proceder à atualização do cartão, que deverá ser feita de três em três anos, 

deverá fazer uma reciclagem de toda a informação necessária à prestação de primeiros socorros  

Deverá existir uma caixa de primeiros socorros, com material necessário à prestação de primeiros 

socorros no caso de ferimentos ligeiros nomeadamente: 

Quadro XVI – Material de Primeiros Socorros 

Material de Primeiros Socorros 
1 frasco água oxigenada 
1 frasco de álcool a 96º 
1 frasco de tintura de iodo 
1 frasco de amoníaco 
1 caixa de algodão hidrófilo esterilizado 
1 rolo de emplastro 
1 torniquete 
1 saco para água ou gelo 
1 saco com luvas esterilizadas 
1 caixa pensos autocolantes 
Analgésicos 
Ligaduras de 10x10 cm 
Latas de gaze de 10x10 cm e de 20cmx20 cm 
1 termómetro clínico 
1 tesoura 

 
Para além deste material a empresa deve adquirir uma maca, garrotes, um cobertor, lenços triangulares 

e talas de diversos tamanhos. 
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5.8.1. Metodologia de Atuação 

5.8.1.1 Em caso de Acidente 

Em caso de acidente os trabalhadores deverão alertar de imediato o socorrista. Este deve verificar o 

estado da vítima e prestar-lhe os primeiros socorros. No caso de ser necessário transportar a vítima ao 

hospital, a pessoa que entrar em contacto com os bombeiros deve informá-los do estado do sinistrado, 

para que estes venham equipados com o material necessário de socorro. Seguidamente dever-se-á 

informar a pessoa responsável pelos trabalhos no local do sinistro. 

Na eventualidade de o sinistrado ser o socorrista e o outro trabalhador não conseguir proceder à 

prestação dos primeiros socorros, este último não deverá mover o sinistrado, devendo entrar, 

imediatamente em contacto com os Bombeiros Voluntários. 

Deverá haver um telefone, junto ao qual deverá existir uma folha onde constem os números de telefone 

das entidades a contactar no exterior, nomeadamente, da empresa prestadora de Serviços de 

Segurança e Higiene, da Polícia/GNR, dos Bombeiros Voluntários e Hospital mais próximos, do ISHST 

(Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho) e da DRE (Direcção Regional de Economia). 

Na eventualidade de existir um telemóvel na pedreira, os contactos das entidades atrás mencionadas 

devem ser gravados na memória deste. 

Os contactos de emergência devem estar afixados nas instalações em local bem visível (ver Anexo II): 

� Bombeiros Voluntários da Zona mais próxima 

� Hospital mais próxima da zona; 

� GNR. 

A pessoa que entrar em contacto com os bombeiros deverá: 

1. Identificar a empresa; 

2. Identificar-se; 

3. Descrever o acidente; 

4. Descrever o tipo de ferimentos; 

5. Indicar o melhor acesso para chegar ao local; 
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6. Ajudar a encontrar o local (enviar alguém ao encontro dos bombeiros). 

 
5.8.1.2 Em caso de catástrofe 

De acordo com a Planta de Evacuação (ver Anexos), a evacuação em caso de catástrofe, deverá ser 

rápida e segura para os trabalhadores e terceiros, tendo em conta o itinerário normal e alternativo. Após 

a análise desses itinerários verificou-se que, em situação de emergência, as pessoas situadas no 

interior da pedreira, devem dirigir-se à rampa que dá acesso ao exterior da mesma, efetuando o trajeto 

até à superfície e deverão convergir e manterem-se evacuadas em local afastado da escavação. 

 
Figura 4 – Planta de Evacuação 
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A empresa deverá realizar periodicamente simulacros e treinos de evacuação, uma vez que estes são a 

formação prática que dão corpo ao Plano de Emergência. Antes dos testes de evacuação, todos os 

colaboradores devem ser informados e deve-lhes ser explicado todo o funcionamento do Plano de 

Emergência, devendo a formação ser regular e contínua. 

Na admissão de novos trabalhadores, deve ser prontamente levada a cabo uma breve sessão de 

informação/formação sobre o funcionamento do Plano de Emergência. 

5.8.1.3 Em caso de incêndio 

O extintor é considerado um meio de primeira intervenção no combate a incêndio.  

A empresa deve promover Ação de Formação para o uso de equipamentos de combate a incêndios – 

equipas de 1ª intervenção, de modo que se ocorrer um incêndio poder-se agir rapidamente de modo a 

que o fogo não ganhe grandes proporções. 

Os extintores deverão estar afixados a uma altura média de 1,20 metros (a parte superior do extintor 

deverá ficar a esta distância do solo), não podendo ultrapassar 1,50 m de altura, conforme dispõe o 

Decreto-Lei n.º 410/98 publicado no D. R. I Série A, n.º 295/98, de 23 de Dezembro, para que em caso 

de incêndio, qualquer pessoa seja capaz de o retirar, o que não acontecerá se o extintor se encontrar a 

uma altura elevada. 

O sinal de posicionamento de extintor deverá ser colocado a cerca de dois palmos da parte superior do 

extintor, devendo haver para além deste sinal um outro na parte exterior da instalação, para indicar a 

existência de um extintor no seu interior. 

Os extintores devem ser colocados em locais de fácil acesso e perto das saídas ou em locais 

protegidos, não devendo estar ocultos por qualquer tipo de objeto ou material. Devem estar sempre 

presentes no local indicado pela sinalização. Os extintores deverão possuir a aprovação das 

entidades competentes segundo ensaios de homologação. 

Todas as máquinas devem possuir um extintor, ou operar nas proximidades de um extintor. 
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Figura 5 – Colocação correta de um extintor 

 
Manutenção e Conservação de um extintor: 

Todos os três meses, deverá verificar-se se os extintores se encontram colocados nos locais previstos, 

perfeitamente acessíveis e em bom estado de conservação. Devem ser inspecionados, de 6 em 6 

meses de forma a poderem ser detetados eventuais defeitos e verificar se o extintor perdeu peso, caso 

se verifique perda de peso deverá ser enviado para recarga. 

Anualmente deverá ser elaborado um relatório referenciando o nº de extintores revistos, as anomalias 

detectadas e a declaração de que todos os extintores se encontram em bom estado de funcionamento. 

Estes relatórios serão arquivados pela empresa que os manterá à disposição da seguradora ou seus 

representantes. 

Ao nível dos extintores a empresa deverá possuir: 

� Máquinas existentes na pedreira – extintores de pó químico (ABC) de 2 kg; 

� Zona das instalações elétricas ou gerador – um extintor de CO2, devidamente sinalizado, em 

conformidade com as Normas NP 1553 e NP 1596; 

� Local de armazenamento de lubrificantes e combustíveis (se existirem) – um extintor de pó 

químico seco ABC ou BC, ou CO2 e um balde de areia (SI). 
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Tal como foi referido anteriormente na introdução ao Plano de Emergência a Formação é um elemento 

essencial para que tudo aquilo que é planeado em matéria de combate a incêndios seja devidamente 

cumprido, assim sendo todos os trabalhadores deverão ter conhecimento acerca dos procedimentos a 

ter na utilização de um extintor. 

Na utilização dos extintores é conveniente ter presente os seguintes princípios: 

� Não inverter o extintor; 

� Retirar a cavilha de segurança; 

� Fazer a aproximação do fogo sempre no sentido do vento (A); 

� Atacar o fogo dirigindo o jacto do extintor à base das chamas (B); 

� Prever as possibilidades de reignição; 

� Enviar o extintor descarregado ao serviço competente que providenciará a respetiva recarga. 

Em qualquer dos casos (primeiros socorros, evacuação ou incêndio), dever-se-á organizar um quadro 

contendo as indicações úteis que facilitem todos os contactos necessários estabelecer sempre que 

ocorram situações como as descritas. 

 
5.9 PLANO DE VISITANTES 

Como plano de visitantes temos um conjunto de medidas que visam prevenir determinados riscos que 

eventualmente possam ocorrer durante a entrada na pedreira de pessoas que não intervêm no 

processo produtivo.  

Essas pessoas devem receber instruções adequadas e precisas quanto ao procedimento que devem 

adotar para visitarem uma pedreira em segurança.  

A entrada de visitas deverá compreender: 

� A autorização, de entrada de visitantes só é concedida após este (visitante) se ter dirigido ao 

encarregado da pedreira; 

� A visita só se poderá deslocar pelas instalações da empresa quando acompanhada pelo 

encarregado das instalações ou por alguém delegado por este; 
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� No caso de visitas cujo número seja elevado (visitas de estudo por exemplo) deverão ser 

criados pequenos grupos de dez pessoas para que a visita se realize com segurança; 

� Se a visita incluir a zona de extracção então deverá possuir um capacete de proteção e umas 

botas de proteção; 

� Devem-lhe ser explicados os riscos a que estão expostos durante a visita; 

� Não se devem afastar dos restantes elementos do grupo; 

� Devem cumprir e acatar escrupulosamente as recomendações da pessoa que os acompanha. 

 
6. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

Neste capítulo focam-se os conselhos práticos que deverão ser transmitidos aos trabalhadores. 

6.1 Máquinas/ Equipamentos 

Os condutores manobradores dos equipamentos existentes na pedreira em causa, deverão respeitar a 

sinalização de trânsito, nomeadamente os sinais de limite de velocidade e adotar distâncias de 

circulação seguras em relação a outros equipamentos. 

A carga a transportar nos equipamentos, nomeadamente nas pás carregadoras, entre outros, deverá 

ser bem acondicionada e não exceder a capacidade do equipamento. 

Não deverá ser permitido o transporte de pessoal fora das cabines dos equipamentos móveis, 

respeitando a lotação dos mesmos. 

O acesso ao interior das cabines dos equipamentos quer no sentido ascendente ou descendente, 

deverá ser efetuado através das escadas dos mesmos e não através de outros meios menos 

apropriados, nomeadamente através das rodas, etc. 

No interior da cabine dos equipamentos móveis existentes na pedreira, nomeadamente escavadoras, 

pás carregadoras, entre outros, deverá existir um extintor de Pó Químico, de forma a "combater" o risco 

de incêndio. 

Os condutores manobradores de equipamentos não deverão ingerir álcool em excesso durante as 

refeições. Sempre que procedam ao manuseamento dos equipamentos, deverão utilizar o respetivo 

cinto de segurança. 
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6.2 Frentes de desmonte 

De forma a evitar quedas de pedras, deverá proceder-se periodicamente ao saneamento dos mesmos e 

das frentes de desmonte. 

6.3 Vias de Circulação / Perfuração 

Deverão ser efetuadas regas periódicas e colocadas alvenarias nas vias de circulação, minimizando 

deste modo a emissão e suspensão de poeiras no ar. 

Os trabalhadores que operem com equipamentos produtores de poeiras deverão utilizar máscaras de 

proteção, evitando deste modo a inalação de partículas (poeiras) para os pulmões. 

6.4 Utilização de Explosivos 

Todos os rebentamentos devem ser efetuados por pessoa habilitada com cédula de operador de 

explosivos passada pelas entidades competentes (Polícia de Segurança Pública) e renovada 

periodicamente.  

Durante a fase de manipulação de produtos explosivos não será permitido fumar ou foguear. 

Assegurar que não há ninguém nas proximidades da zona de rebentamento, devendo para o efeito 

alertar os trabalhadores com um sinal sonoro, e que os sinaleiros se encontrem no devido local antes de 

proceder ao disparo. 

6.5 Instalações Elétricas 

A manutenção da instalação elétrica/gerador, deverá ser realizada única e exclusivamente por pessoa 

habilitada para o efeito, devendo ser efetuada periodicamente. 

6.6 Acidentes de Trabalho 

Todas e quaisquer lesões por muito insignificantes que possam parecer, deverão ser comunicadas ao 

encarregado e observadas pelo socorrista da pedreira. No caso de o socorrista verificar que a lesão é 

grave, deve o trabalhador ser transportado ao hospital ou centro de saúde mais próximo. 
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7. REGULAMENTAÇÃO 

Organização dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho: 

� A Lei n.º 109/2009, de 10 de setembro (Regulamenta o regime jurídico da promoção e 

prevenção da Segurança e Saúde no Trabalho) 

� O Decreto-Lei n.º 18/85, de 15 de janeiro (Regulamento Geral de Segurança e Higiene nas 

Minas e Pedreiras); 

� O Decreto-Lei n.º 162/90, de 16 de maio (Ajustamento e alterações ao regulamento geral da 

Segurança e Higiene nas Minas e Pedreiras). 

Sinalização 

� A Portaria 1456-A/95, de 11 de dezembro (Regulamenta as prescrições mínimas de colocação 

e utilização da sinalização de segurança e saúde do trabalho); 

� O Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de junho (Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

092/58/CEE, do Conselho, relativa às prescrições mínimas para a sinalização de segurança e 

de saúde no trabalho. 

Equipamentos de proteção individual 

� O Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 de outubro (Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 

89/654/CEE de 30 de novembro relativa as prescrições mínimas de segurança e de saúde na 

utilização de equipamentos de proteção individual); 

� A Portaria n.º 988/93, de 6 de outubro (Estabelece a descrição técnica do equipamento de 

proteção individual, de acordo com o artigo 7° do Decreto - lei n.º 348/93). 

Explosivos 

� O Decreto-Lei n.º 142/79, de 23 de maio (Regulamento sobre segurança nas instalações de 

fabrico e de armazenagem de produtos explosivos). 

� Decreto-Lei n.º 376/84, de 30 de novembro (CAP.1 Art. 30°, n.º1, (Cédulas de Operador), o 

emprego de produtos explosivos de minas ou de pedreiras, em trabalhos de Engenharia ou 

em quaisquer outros de natureza similar só poderá realizar-se por pessoal habilitada com a 

cédula de operador. 
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Poeiras 

� A Portaria n.º 286/93, de 12 de março (Definição dos valores de concentração de poeiras na 

atmosfera). 

Ruído 

� O Decreto-Lei n.º 72/92, de 28 de abril (Proteção dos trabalhadores contra os riscos devidos à 

exposição ao ruído durante o trabalho); 

� O Decreto Regulamentar n.º 9/92, de 28 de abril, regulamenta o decreto-lei n.º 72/92, 

(Proteção dos trabalhadores contra os riscos devidos à exposição ao ruído durante o 

trabalho). 

Acidentes 

� A Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro (Regulamenta o regime de reparação de acidentes de 

trabalho, incluindo a reabilitação e reintegração profissionais). 

Manutenção 

� O Decreto-Lei n.º 82/99, de 16 de março (Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

89/655/CEE, do Conselho, de 30 de novembro de 1989, alterada pela Diretiva n.º 95/63/CE, 

do Conselho, de 5 de dezembro de 1995, relativa às prescrições mínimas de segurança e de 

saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho). 

O Decreto-Lei n.º 50/2005 de 25-02-05 (O presente diploma transpõe para a ordem jurídica interna a 

Diretiva n.º 89/655/CEE, do Conselho de 30 de novembro, alterada pela Diretiva n.º 95/63/CE, do 

Conselho, de 5 de dezembro, e pela Diretiva 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). 
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AANNEEXXOOSS  

 

 

I - Circular Interna 

II – Telefones de Emergência 

III - Planta de Sinalização (Peça Desenha PSS 01) 

IV - Planta de Evacuação (Peça Desenha PSS 02) 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente projecto técnico destina-se ao processo de licenciamento da “Pedreira do Cadimo”, ao 

abrigo do Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro, com a área de 10.667,90 m2, com localização na 

União das freguesias de Arrimal e Mendiga, concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, explorada pela 

empresa CARFEMA - SOCIEDADE TÉCNICA DE MÁRMORES E GRANITOS, LDA, que se dedica à 

extracção e transformação de rocha ornamental e à sua comercialização para mercado externo. 

Com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (P.A.R.P) procura-se minimizar o impacte 

ambiental e paisagístico decorrente da extracção, para que seja possível estabelecer um equilíbrio 

ecológico de substituição, uma vez terminada a exploração. 

O plano cumpre ainda as prescrições expressas no Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro, no que 

respeita aos processos de licenciamento e aspetos que deverão ser focados no Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística.  

Pretende-se com este Plano, a caracterização das alterações ambientais e paisagísticas induzidas por 

esta atividade extrativa, propondo-se as medidas mitigadoras e reconstrutivas que se consideram 

apropriadas. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA PEDREIRA 

2.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A pedreira denominada “Pedreira do Cadimo” localiza-se na União das freguesias de Arrimal e 

Mendiga, concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria. 

 
Figura 1 – Localização da Pedreira na Carta 1/25.000  

O acesso é feito pela Estrada Nacional 362 que liga Alcanede à povoação de Valverde. A partir dessa 

zona existem estradas secundárias que ligam às pedreiras da zona (ver figura 3 – Localização e 

Acessos do Plano de Lavra). 

As zonas definidas para as áreas de implantação da pedreira encontram-se descritas Plano de 

Ordenamento do Parque Natural das Serra de Aire e Candeeiros (PNSAC).  
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1. Condicionantes: 

Na Carta de Condicionantes, a área onde se encontra a pedreira não está inserida em Reserva 

Agrícola Nacional (RAN), mas está inserida na Reserva Ecológica Municipal (REN), concretamente em 

Áreas de Máxima Infiltração. Por outro lado, localiza-se em REDE NATURA 2000 - Lista Nacional de 

Sítios (Serras de Aire e Candeeiros) e em Áreas Protegidas - Parque Natural de Serras de Aire e 

Candeeiros (PNSAC). 

2. Ordenamento: 

A área da pedreira está inserida em área considerada como “Área sujeita a Exploração Extrativa – 

Cabeça Veada C03”. 

Nota: o EIA que acompanha o Plano de Pedreira desenvolverá este tema com maior profundidade. 

 
Figura 2 – Localização da pedreira na Carta de Ordenamento 



 

 
9/63 

 

Figura 3 – Localização da Pedreira na Carta de Condicionantes 

2.2 ÁREA E TOPOGRAFIA 

A superfície topográfica do terreno situa-se entre as cotas 400 m e 375 m no sentido Oeste para Este. 

De Norte para Sul o terreno situa-se entre as cotas 397 m e 379 m. 

2.3 CONFRONTAÇÕES 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações induzidas pelo disposto no Decreto-

Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, 

obriga à apresentação do EIA para os projetos referidos no n.º 2 da alínea a) do n.º 2 do Anexo II, 

suscetíveis de produzirem impactes no ambiente, nos limiares fixados para enquadramento do presente 

projeto. 
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Figura 4 - Confrontações da Pedreira – Vista Aérea 
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3 FICHA TÉCNICA 

Quadro I – Resumo da Caracterização da Pedreira/Ficha Técnica 

Área a licenciar (m2) 10.667,90 Zona de defesa total  4.572,58 

Fases de Exploração 10.667,90 
Total Fases de Recuperação 
(m2) 

10.667,90 

Fase de Exploração 3.260,31 Talude  2.478,70 

Escombreira 767,23 Patamar 781,61 

Parque de Blocos 817,78 Escombreira 767,23 

Zona de Defesa 4.572,58 Parque de Blocos 817,78 

Pargas de Solos 276,26 Zona defesa 4.572,58 

Área Restante 973,74 Pargas de Solos 276,26 

  Área Restante 973,74 

Cota maior prevista para a 
escavação (m) 

392,0 

  

Cota menor da escavação (m) 368,5 

  1.ª Fase de Exploração 2ª Fase de Exploração 

  

Volume total bruto de material a 
desmontar (m3) 

36.171,08   

Volume total de bloco comercial 
(m3) 

21.702,65   

Volume total de alvenaria e 
desperdício (m3) 

14.468,43   

Altura média dos degraus (m) 5   

Número de degraus previstos 
para a exploração 

4 degraus 
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4 IDENTIFICAÇÃO E MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste capítulo abordam-se as questões que se prendem com a situação de referência dos diversos 

descritores, tendo em conta a localização da pedreira com identificação de impactes ambientais 

significativos, respetivas medidas de mitigação e programa de monitorização. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE 

A zona envolvente é constituída por mato, tipo carrascal, constituído por vegetação rasteira e arbustiva. 

A vegetação primitiva é dominada pelo carvalho cerquinho (Quercus faginea) nas zonas mais baixas e 

pelo carrasco (Quercus coccifera) nas zonas de maiores altitudes, é frequente também a azinheira 

(Quercus rotundifolia). 

Hoje, a situação mais frequente a estas altitudes, é aquela que se verifica na zona da pedreira, é a de 

um mato rasteiro dominado pelo carrasco, formado por muitas plantas aromáticas como o alecrim 

Rosmarinus officinalis e o rosmaninho Lavandula stoechas, tendo-se observado com maior presença as 

seguintes espécies; que podem ser tomadas como base na definição das misturas de sementes a 

utilizar na recuperação do coberto vegetal da pedreira: Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Phillyrea 

salvifolius, Cistus salvifolius, Ulex europaeus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Daphne gnidium. 

Como foi afirmado anteriormente, devido à existência de outras pedreiras na zona da pedreira será 

necessário efetuar Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de acordo com o disposto no n.º 2 do Anexo II 

do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 que revoga o 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 imperativos da extracção, as espécies vegetais existentes terão que ser removidos da zona de 

desmonte, mas novas espécies serão replantadas de modo faseado, aquando da recuperação das 

várias fases de exploração, como descrito neste Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 

(P.A.R.P.). As zonas de desmonte serão recuperadas de acordo com o P.A.R.P. e nessas áreas serão 

replantados árvores características da região. 
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4.3 EFEITOS NOCIVOS DA EXPLORAÇÃO 

Os principais efeitos nocivos que, geralmente, andam associados à exploração de pedreiras são 

devidos a: 

� Poluição do ar através da emissão de poeiras; 

� Poluição sonora provocada pelos ruídos e vibrações das máquinas, camiões e outros 

equipamentos utilizados na exploração e transformação da rocha; 

� As alterações ao nível da paisagem provocadas pelo derrube de árvores, pela remoção da 

massa de rocha ornamental. 

4.4 EFEITOS BENÉFICOS DA EXPLORAÇÃO 

O primeiro, e talvez o mais importante é que a pedreira contribuirá para a criação de emprego ou 

manutenção de postos de trabalho, sendo a indústria extractiva um sector importante no 

desenvolvimento regional e do país.  

4.5 ESQUEMA DO ESTUDO 

Nos capítulos que se seguem faz-se a identificação dos impactes ambientais significativos e das 

respetivas medidas de mitigação. 

Para este efeito, consideram-se assim os seguintes descritores ambientais relativos ao sistema 

biofísico, qualidade do ambiente e contexto económico e sociocultural. 

� Sistema biofísico – Clima (precipitação e temperatura), Geologia e Hidrogeologia, Solo, 

Fauna e Flora e Paisagem. 

� Qualidade do Ambiente – Recursos hídricos, Qualidade do ar, Ruídos e vibrações, e 

Detritos sólidos inertes. 

� Contexto Económico e Ordenamento do Território – Atividades económicas principais; 

Uso do solo e suas relações com o ordenamento do território; e, Impacto sobre as vias de 

acesso. 
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4.5.1 Sistema Biofísico 

4.5.1.1 Clima  

A área onde se situa a pedreira pertence ao zonamento climático correspondente ao clima temperado 

húmido, caracterizado por verões quente e invernos moderados: 

� A precipitação média anual varia entre 800 mm e 1.000 mm; 

� A humidade relativa varia entre os 75 % e 80 %; 

� A temperatura média anual varia entre os 16ºC e os 17,5ºC, a temperatura média do mês mais 

quente é de 28ºC e o número de dias com temperatura máxima superior a 25ºC é de 100 a 120 

dias/ano. A temperatura mínima média do mês mais frio é de cerca de 5ºC e o número de dias 

com temperatura mínima inferior a 0ºC é de 2 a 15 dias/ano. 

� A zona está sujeita a nevoeiro das baixas continentais de irradiação. O nevoeiro é pouco 

espesso e ocorre no Outono, Inverno e Primavera, de noite e de manhã cedo. De Norte pode 

ainda sofrer influências da vertente nebulosa. 

� Os ventos dominantes sopram de Norte, de Oeste e de Sul; 

� Segundo o zonamento fitoclimático a região onde se localiza a pedreira pertence à zona 

Termomediterrânea, Fácies sub-húmida. 

Nota: A caracterização climática da área onde se insere a pedreira será desenvolvida com maior 

detalhe no EIA que acompanha o Plano de Pedreira. 

4.5.1.2 Geologia 

A “Pedreira do Cadimo” integra-se no conjunto de explorações existentes no Maciço Calcário 

Estremenho, que constitui o maior afloramento de calcários sedimentares do nosso país, sendo uma 

região com grande aptidão para a extracção de blocos de rocha ornamental. 

No concelho de Porto de Mós, onde se localiza a pedreira, afloram os calcários Doggerianos do 

Batoniano – Jurássico Médio, que constituem a FORMAÇÃO DE VALVERDE. 
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Esta unidade litológica é formada por calcários calciclásticos e oolíticos, por vezes em fácies de 

biostroma, a que se seguem calcários microcristalinos, subjacentes a calcários calciclásticos, 

sobrepondo-se-lhes calcários microcristalinos. 

A espessura das camadas varia entre 0,7 a 4 metros. Pela análise da fracturação é possível observar 

duas famílias de falhas independentes, formadas por falhas conjugadas. 

Na serragem obtêm-se placas com espessura mínima de 2 cm, sendo o corte mais favorável, realizado 

ao contra. 

A rocha explorada nesta região é um calcário ornamental do tipo Moca – Creme. 

4.5.1.3 Hidrogeologia 

Os sistemas aquíferos existentes na região são do tipo fissural e dependem da fracturação e alteração 

dos afloramentos, estando deste modo condicionada a drenagem superficial. O maciço em estudo 

apresenta, por isso boa drenagem, não existindo por isso escorrências superficiais nem acumulações 

de água. A água das chuvas infiltra-se nas fendas do calcário e alimenta os lençóis de água 

subterrâneos. 

A linha de água que atravessa a pedreira (ver carta militar 1:25 000), a Norte, não é visível no terreno, 

devendo ser considerada de carácter não permanente, superficial, de regime torrencial, que apenas 

funcionando em condições meteorológicas adversas. 

Nota: O EIA que acompanha o Plano de Pedreira desenvolverá este tema com maior profundidade. 

4.5.1.4 Solo 

Não pertence à Reserva Agrícola Nacional (RAN), nem à Reserva Ecológica Nacional (REN). São solos 

descritos como possuindo utilização não agrícola, dentro das classes de capacidade de uso E, ou seja, 

em geral de solos esqueléticos, no caso concreto possuindo elevada fertilidade mas com uma 

distribuição que praticamente impede a sua utilização. 
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4.5.1.5 Flora e Fauna 

Os responsáveis da empresa estão conscientes que no decurso da extracção tanto a flora como a 

fauna deverão ser preservadas, se possível, sendo a preservação da Fauna e da Flora e a minimização 

dos impactos uma “Boa Prática” da Industria Extractiva 

a) Flora Regional 

A flora regional é predominantemente caracterizada pelo mato rasteiro, tipo carrascal. Neste ambiente 

calcário também ocorre o meio arbustivo. A sua estrutura e composição variam bastante desde 

formações ricas – o matagal arborescente – até outras quase herbáceas, ralas e muito pobres – as 

formações subarbustivas. A forma mais comum de matagal é o carrascal, dominado pelo carrasco, um 

arbusto de folhas brilhantes, epinescentes, resistente ao fogo e ao pastoreio e característico de solos 

calcários. A esteva também aparece nestes solos extremamente pobres. Podemos observar 

exemplares isolados daquilo que antes constituía o coberto vegetal natural: a madressilva-das-boticas, 

o murtinho, o zambujeiro, o sobreiro e o carvalho-cerquinho. 

As árvores aparecem nas últimas fases da sucessão vegetal e caracterizam os estados de maior 

estabilidade e riqueza dos ecossistemas terrestres. No entanto, as situações naturais tornam-se cada 

vez mais raras como consequência da evolução e desenvolvimento das sociedades humanas que, 

direta ou indiretamente, criaram aquilo a que podemos chamar de ambientes humanizados. 

Atualmente, alguns desses ambientes estão ligados à existência de manchas florestais, como o pinhal 

existente junto à serventia de acesso, pelo ocidente ao Covão Grande. 

A vegetação primitiva do maciço calcário, hoje grandemente destruída pelos fogos e pelo 

sobrepastoreio, seria dominada pelo carvalho cerquinho (Quercus faginea) nas zonas mais baixas e 

pelo carrasco (Quercus coccifera) nas zonas de maiores altitudes. Eram frequentes também a azinheira 

(Quercus rotundifolia) nas zonas secas e o ulmeiro (Ulmus minor) nas margens das linhas de água e 

locais mais húmidos. 

Hoje, a situação mais frequente é a de um mato dominado pelo carrasco, formado por muitas plantas 

aromáticas como o alecrim (Rosmarinus officinalis) e o rosmaninho (Lavandula stoechas), tendo-se 

observado com maior presença das espécies que de seguida se mencionam, e que podem ser 

tomadas como base na definição de misturas de sementes a utilizar na revegetação: 

� Quercus coccifera (carrasco); 
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� Pistacia lentiscus  (aroeira); 

� Olea europaea ssp. sylvestris (zambujeiro); 

� Cistus salvifolius (sargaço); 

� Ulex europaeus  ssp. europaeus (tojo arnal); 

� Calluna vulgaris (urze); 

� Rosmarinus officinalis (alecrim); 

� Daphne gnidium (trovisco). 

 
Figura 5 – Carta de Habitats 
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Figura 6 – Carta de Habitats (Legenda) 

b) Flora local 

A vegetação existente no local é, maioritariamente, caracterizada pelo mato rasteiro, tipo carrascal. 

Neste ambiente calcário também ocorre o meio arbustivo. 

c) Fauna 

É essencialmente constituída por répteis, pequenos mamíferos e pássaros de etiologia diversa, e a sua 

distribuição depende dos diversos biótopos existentes na região. A vegetação dominante da área é 

constituída por espécies características do mato rasteiro, do tipo carrascal. Assim, a fauna corresponde 

predominantemente às espécies associadas ao carrascal, sendo as espécies mais características o 

pintarroxo comum, a toutinegra de cabeça preta, a cobra de ferradura, a sardanisca argelina e o coelho 

bravo. 
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Um dos grupos animais menos conhecidos da nossa fauna, os morcegos (ou quirópteros), forma aqui 

no M.C.E. grandes colónias de criação em grutas e cavernas. As serras de Aire e Candeeiros albergam 

mesmo o maior número de espécies de todas as grutas portuguesas. Salienta-se o Myotis emarginatus, 

apenas referenciado nos maciços calcários portugueses. 

Os morcegos chegam a efetuar movimentos (migrações) de centenas ou mesmo milhares de 

quilómetros entre as áreas de hibernação e de reprodução. As próprias deslocações noturnas destes 

seres extremamente curiosos podem levá-los a várias dezenas de quilómetros dos seus abrigos, como 

acontece com o morcego-de-ferradura-grande. 

Para além dos morcegos, as vertentes escarpadas atraem a si aves de forte ligação ao meio rochoso 

como sejam a gralha-de-bico-vermelho, que cria em cavidades e algares, o peneireiro-de-dorso-liso e o 

mocho-real. Os alcantilados fornecem a estas espécies segurança, tranquilidade e abundância de 

locais para se reproduzirem, fatores estes que condicionam a sua presença. 

Com o decorrer da exploração, na zona da pedreira, ocorrerá, naturalmente, um afastamento lateral de 

certo tipo de fauna que encontra nas imediações condições perfeitamente análogas de sobrevivência. 

Após a recuperação das áreas de exploração (da “Pedreira do Cadimo” e das pedreiras vizinhas) é de 

prever que ocorra a criação de novos habitats para a fauna local.1 

                                                

1 Embora o desenvolvimento industrial possa causar um impacto negativo, muitas vezes a indústria extractiva cria habitats novos e diferentes. 
Isto é uma realidade, por exemplo, em regiões onde a agricultura intensiva ou a densidade populacional destruíram a natureza e onde as 
espécies animais e vegetais procuram refúgio em antigas pedreiras e até mesmo em pedreiras em actividade. Até certo ponto, as pedreiras 
podem compensar o desaparecimento dos habitats naturais, criando biótopos para espécies raras de anfíbios, répteis, insectos, pássaros, 
flores e plantas  – um destes exemplos é a frente de uma simples pedreira com bancadas e terraços, representando 12 biótopos diferentes. 
Vegetação escassa encontrada em montes e terraços de gravilha nas pedreiras; tanques de água e áreas pantanosas; sulcos de pneus e 
depressões de argila; ninhos ao longo de frentes abandonadas; nova e variada vegetação rasteira em colinas artificiais; relvados, etc, tudo isto 
pode representar habitats valiosos. Esta biodiversidade é reconhecida como tal por uma série de botânicos e ornitólogos: as pedreiras, 
mesmo em actividade, são regularmente visitadas por naturalistas ansiosos por fotografar espécies raras de orquídeas, ninhos de aves 
nocturnas, etc. O facto de mesmo as pedreiras em actividade constituírem uma tal fonte de biodiversidade é indubitavelmente um sinal de 
uma boa gestão. Muitos habitats de grande valor dependem directamente de substratos geológicos subjacentes, que podem ser um recurso 
mineral valioso. Uma vez que estes habitats não podem ser conservados in situ, a preservação do habitat por realojamento é a melhor 
maneira possível de mitigar a perda do ecossistema. Isto consiste na remoção e subsequente substituição, normalmente num novo local, de 
uma colecção completa de plantas e animais com o objectivo de preservar o valor dos habitats típicos (matagal, floresta, costa, paul, pântano, 
água e prado). A indústria dos minerais deu o mote no realojamento e continuará a aperfeiçoar a técnica, definindo a melhor prática e 
desenvolvendo uma ferramenta valiosa que tem o potencial de reduzir o conflito entre a indústria e os interesses ligados à conservação da 
natureza. Este é, sem dúvida, um método radical utilizado apenas para habitats importantes e não faria sentido aplicá-lo em todos os casos. 
Em muitas instâncias, as pedreiras originam apenas a substituição de um habitat por outro, frequentemente mais rico, ou uma destruição 
temporária do habitat original (As Boas Práticas Ambientais na Indústria Extractiva: Um Guia de Referência – IGM) 
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4.5.1.6 Legislação de proteção da Natureza 

Atualmente existem políticas de conservação da Natureza à escala planetária, numa perspetiva de 

desenvolvimento sustentável, no sentido da preservação dos diferentes níveis e componentes naturais 

da biodiversidade. 

Atendendo à regressão de muitas populações de espécies de aves no território europeu (em especial 

das migradoras), à degradação crescente dos seus habitats e ao tipo de exploração de que eram alvo, 

foram estabelecidas medidas de proteção (diretiva aves, 1979) que passam nomeadamente pela 

criação de zonas de proteção especial (ZPE), correspondentes aos habitats cuja salvaguarda é 

prioritária para a conservação das populações de aves.  

O principal ato de direito comunitário no domínio da conservação da Natureza é relativo à conservação 

dos habitats naturais, da fauna e da flora selvagens (diretiva habitats, 1993) que visa a conservação da 

biodiversidade, através da conservação dos habitats naturais, da fauna e da flora selvagens do território 

da União Europeia, nomeadamente mediante a criação de um conjunto de sítios de interesse 

comunitário, designados como zonas especiais de conservação (ZEC). Esta diretiva prevê o 

estabelecimento de uma rede ecológica europeia de zonas especiais de conservação, a Rede Natura 

2000, que englobará as ZEC e as ZPE. Assim, em termos de direito comunitário, a regulamentação 

relativa à conservação da Natureza alicerça-se em torno das directivas aves e habitats, de âmbito 

complementar e objetivo substantivamente idênticos, que consubstanciarão em conjunto o instrumento 

de conservação comunitário por excelência: a Rede Natura 2000. 

O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que regulamenta num único diploma as disposições 

emergentes das diretivas aves e habitats, permitirá alcançar os objetivos enunciados, de um modo 

simples, eficaz e administrativamente racional. 

São objetivos deste diploma contribuir para assegurar a biodiversidade, através da conservação e do 

restabelecimento dos habitats naturais, da flora e fauna selvagens num estado de conservação 

favorável no território nacional, tendo em conta as exigências económicas, sociais e culturais, bem 

como as particularidades regionais e locais. 

A área em causa não se encontra em nenhuma ZEC ou ZPE pelo que não é por isso necessário tomar 

qualquer precaução complementar. 



 

 
21/63 

4.5.1.7 Paisagem 

A pedreira situa-se na freguesia da Mendiga, concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, no Parque 

Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Nas imediações desta pedreira existem outras explorações de 

rocha ornamental, uma vez que a extracção e transformação de rocha ornamental é uma indústria com 

uma certa tradição nesta região 

A paisagem da região envolvente da pedreira pode ser considerada rural, com terrenos agricultados, 

florestados (pinhais) e pastagens, que coexistem com pedreiras, pavilhões industriais e habitações.  

A pedreira fica situada, numa paisagem que, embora rude e de certa forma selvagem, tem profundas 

marcas da intervenção humana. São numerosas as pedreiras cujo impacto negativo na paisagem, para 

quem de longe se aproxima, é grande, não só pelas feridas que a exploração da pedra provoca, 

criando grandes paredes nuas, como também pela libertação de pó de pedra que se espalha na 

atmosfera e se deposita nos espaços circundantes conferindo-lhes uma tonalidade esbranquiçada. 

Nas zonas onde não existem pedreiras mantém-se intacto o modelado cársico característico da 

geomorfologia da região, com as fragas calcárias preservadas, intercaladas por manchas de vegetação 

que conseguem vingar nos locais onde o sistema de fraturas do calcário permitiram a acumulação de 

terra-rossa e o aparecimento de solos. 

Outras marcas visíveis da intervenção do homem são a existência de campos agrícolas, em terrenos 

roubados à serra, à custa do laborioso trabalho de despedrega. As pedras são utilizadas na construção 

de muros que delimitam estes pequenos "oásis", para onde a terra, retirada das fendas em que se 

acumulou, é transferida. Esses campos utilizados para agricultura de sequeiro formam um verdadeiro 

rendilhado de enorme beleza. 

A paisagem, tanto na zona da pedreira como na área envolvente, é rural, maioritariamente dominada 

por mato rasteiro.  

O impacto visual das escavações da pedreira sobre a estrada e sobre os aglomerados habitacionais é 

nulo, uma vez que estes estão afastados do local e nos terrenos envolventes ainda se encontram 

manchas florestadas (pinhais e matos) que ocultam a actividade. 



 

 
22/63 

O impacto visual das escavações da pedreira será, também, atenuado/minimizado através da 

preservação da vegetação envolvente e a existente na zona de defesa e até reforça-la com novos pés 

de árvores, uma vez que esta serve de cortina arbórea natural para ocultar a actividade da pedreira. 

  

Figura 7 – Cortina Arbórea prevista da pedreira (Corte AA` - Planta da Fase de Exploração) 

4.5.2 Qualidade do Ambiente 

4.5.2.1 Recursos Hídricos 

O local não é atravessado por nenhuma linha de água importante, de regime permanente. Não é 

previsível que uma exploração com esta dimensão e características de desmonte possa, de algum 

modo, influenciar as características físico-químicas das águas subterrâneas. 

Nesta região, geralmente, nem no Inverno as escavações se enchem com água das chuvas; a água 

infiltra-se naturalmente pelas fissuras e diaclases do calcário desaparecendo no subsolo. 

Para prevenir a contaminação, por derrames acidentais de óleos ou combustíveis resultantes do 

funcionamento dos equipamentos, agravada pelo arrastamento pelas águas pluviais, será obrigatório a 

recolha dos solos contaminados imediatamente após ocorrência do derrame. É necessário, também, 

proceder à recolha de óleos usados e os bidões de lubrificante deverão ser colocados no interior de 

uma bacia impermeabilizada. Estes solos contaminados, e os óleos usados deverão ser colocados em 

bidões e recolhidas por empresa credenciada para recolha deste tipo de resíduos. Se necessário 

proceder à colocação de uma vala de drenagem de forma a evitar a saída de materiais contaminados 

para fora do limite da pedreira (tal como estabelecido no Plano de Lavra). 
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4.5.2.2 Qualidade do Ar 

Esta actividade não produzirá fumos, assim apenas a emissão de poeiras poderá afetar a qualidade do 

ar. 

As principais fontes geradoras de poeiras para a atmosfera identificadas que existirão no terreno serão: 

1. Movimentação de máquinas 

� Máquinas móveis (Pá carregadora, etc.); 

� Camiões Particulares; 

� Viaturas ligeiras; 

� Circulação de veículos na estrada. 

2. Carga e descarga de materiais 

� Máquinas móveis (Pá carregadora, etc.); 

� Camiões Particulares.´ 

3. Outros 

� Martelos pneumáticos; 

� Ação do vento nos depósitos de produtos. 

A vegetação existente no local será fator importante para a minimização da suspensão de poeiras no 

ar, tal como regas periódicas e colocação de alvenaria nas vias de circulação. 

Apesar das medidas de minimização de emissão de poeiras descritas, serão efetuadas medições do 

nível de poeiras na atmosfera, por uma entidade acreditada para o efeito, de acordo como a portaria n.º 

268/93 de 12 de março. 

4.5.2.3 Ruídos 

À exploração da pedreira é inerente a produção de ruídos. 

As principais fontes de ruído que existirão na pedreira poderão ser divididas nos seguintes grupos: 
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1. Atividade Extrativa (ruído perturbador): 

� Pá Carregadora; 

� Máquinas de Perfuração e Martelos Pneumáticos; 

� Compressores; 

� Circulação de veículos nas estradas; 

� Utilização de explosivos; 

� Circulação de veículos no interior da pedreira e nos acessos junto às instalações vizinhas. 

 
2. Ruído da vizinhança (ruído residual) 

� Circulação de veículos nas estradas; 

� Ruído das atividades industriais vizinhas, nomeadamente outras pedreiras; 

� Movimento das árvores com o vento; 

� Sons de animais. 

Não é de esperar que o ruído afete significativamente as populações vizinhas. De qualquer forma serão 

efetuadas medições de ruído ambiente em conformidade com a Lei Geral do Ruído por uma entidade 

acreditada para o efeito. Estas medições serão incluídas no Estudo de Impacto Ambiental que 

acompanha o presente Plano de Pedreira. 

Com o objetivo de minimizar os impactes causados pelo ruído emitido pela actividade de extracção de 

rochas ornamentais realizada na pedreira denominada deverão ser implementadas algumas medidas 

que minimizarão os impactos causados, nomeadamente: 

� Aumento da absorção da envolvente acústica ou instalação de barreiras acústicas: Isto pode ser 

conseguido através da criação de ecrãs arbóreos (adensamento da vegetação nas zonas de 

defesa); 

� Redução do uso do martelo pneumático: Substituir o martelo pneumático por máquinas de fio 

diamantado em algumas operações (exemplo: guilhação). 
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Em termos de Ruído Laboral, os trabalhadores diretamente afectos à exploração terão protetores 

auriculares à sua disposição (tal como descrito no Plano de Lavra e no Plano de Segurança e Saúde). 

4.5.2.4 Vibrações 

As vibrações associadas ao desmonte da rocha ornamental e à circulação de viaturas são fracas e 

superficiais. Em virtude da distância às habitações na área envolvente da pedreira, o impacto das 

vibrações será considerado insignificante. 

O impacto das vibrações poderá ser bastante significante a nível da exposição dos trabalhadores a 

vibrações mecânicas (principalmente no Sistema Mão – Braço). 

Valores limite e valores de ação de exposição a vibrações mecânicas segundo o Decreto-Lei n.º 

46/2006 de 24 de fevereiro são:  

Para as vibrações transmitidas ao sistema mão – braço são fixados os seguintes valores: 

a) Valor limite de exposição: 5 m/s2; 

b) Valor de ação de exposição: 2,5 m/s2. 

Para as vibrações transmitidas ao corpo inteiro são fixados os seguintes valores: 

a) Valor limite de exposição: 1,15 m/s2; 

b) Valor de ação de exposição: 0,5 m/s2. 

De forma a minimizar os riscos da exposição dos trabalhadores a vibrações mecânicas deverão 

cumpridas as medidas de prevenção descritas no Plano de Segurança e Saúde. 

4.5.2.5 Detritos sólidos inertes 

Os detritos sólidos inertes principais serão os “escombros”. 

Os “escombros” são detritos de diferentes calibres (pontas e restos de blocos) resultantes da actividade 

extractiva e serem acumulados na escombreira e utilizados posteriormente na recuperação da pedreira. 
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4.5.3 Contexto económico e ordenamento do território 

4.5.3.1 Principais atividades económicas da região 

As principais atividades económicas da região em estudo são a indústria de extracção e de 

transformação de rochas, atividades agrícolas e pecuárias diversas, turismo e comércio. A pedreira 

encontra-se distante dos centros urbanos e por isso a sua actividade não interfere com a vida 

quotidiana dos residentes e/ou visitantes. 

4.5.3.2 Impacto sobre as vias de acesso 

Uma vez que a zona é uma zona de actividade extractiva o volume de circulação de camiões pesados 

oriundos da pedreira não alterará significativamente a circulação na rede viária das imediações, uma 

vez que se prevê que o ritmo de camiões para a pedreira será de um a dois camiões/dia, realizando 

uma a duas cargas/dia. 
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4.6 QUADROS RESUMO DOS IMPACTES AMBIENTAIS/MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Os impactos da exploração sobre o meio ambiente não serão significativos desde que se cumpram as indicações e as medidas previstas que se resumem 

no quadro seguinte: 

Quadro II – Impactes sobre o sistema biofísico e medidas de mitigação 

Acção Clima Solo Geologia Fauna Flora Paisagem 

Impacte 

Sem 
incidências 
prejudiciais. 

Remoção do solo, por 
decapagem da zona de 
exploração. 

Remoção da rocha calcária 
Afastamento temporário da 
fauna da zona de 
exploração. 

Remoção do coberto 
vegetal da zona de 
exploração, parque de 
blocos e da escombreira.  

Impacte visual negativo da 
escavação, parque de 
blocos e escombreira sobre 
a paisagem. 

Atenuação 

Reconstituição posterior dos 
solos com terras 
provenientes das pargas de 
solos. 

Substituição parcial da 
rocha extraída por detritos/ 
escombros inertes. 

Repovoamento natural da 
fauna depois da 
reconstituição do 
ecossistema local. 

Reconstituição faseada do 
coberto vegetal no decurso 
da recuperação. 

Modelação do terreno por 
enchimento da escavação 
com detritos/escombros, 
reconstituição do solo e do 
coberto vegetal. 
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Quadro III – Impactes sobre o ambiente e sua atenuação 

Acção Recursos hídricos Qualidade do ar Ruído Ambiental Vibrações Detritos sólidos inertes 

Impacte 

A actividade não tem 
incidências prejudiciais neste 
tipo de recursos. 

Emissão de poeiras para a 
atmosfera nos períodos secos, 
principalmente no Verão. 

Emissão de ruídos em todas as 
tarefas da exploração: 

Perfuração, desmonte e 
transporte de blocos. 

Produção de vibrações fracas e 
superficiais. 

Impactes produzidos por dois 
tipos de detritos sólidos inertes: 

“Terras” resultantes da 
decapagem dos solos e 
“escombros” provenientes da 
actividade de exploração. 

Atenuação 
e/ou 
Precaução 

Acondicionamento adequado 
dos óleos usados. 

Regas frequentes das 
serventias e dos outros locais 
de circulação de viaturas. 

Instalação de barreiras 
acústicas (adensamento da 
vegetação na zona de defesa). 

Restrição do uso dos 
equipamentos mais ruidosos 
como os martelos pneumáticos, 
quando possível. 

Manutenção dos equipamentos 
em bom estado, segundo as 
normas comunitárias. 

As terras são preservadas em 
“pargas de solos” e os 
“escombros” são acumulados 
na escombreira para futura 
utilização na modelação da 
cavidade.  
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Quadro IV – Impacte sobre a economia regional e o território. 

A pedreira e o uso do solo e o ordenamento do território 
A exploração e sua interferência nas atividades económicas 
da região 

Impacte sobre as vias de acesso 

1. A pedreira localiza-se em terrenos não inseridos na 
Reserva Ecológica Nacional nem da Reserva Agrícola 
Nacional na Carta do Ordenamento e de Condicionantes 
do PNSAC 

1. Indústria de extracção e de transformação de rochas, 
atividades agrícolas e pecuárias diversas, turismo e 
comércio. 

1. A produção da pedreira destina-se principalmente ao 
mercado interno. O produto comercial é enviado para 
os diferentes destinos em camiões pesados, ao ritmo 
de um a dois camiões/dia realizando uma a duas 
cargas/dia. 

2. A exploração da pedreira não interfere negativamente 
no uso do solo e/ou no ordenamento do território. 

2. A pedreira está distante dos centros urbanos e por isso 
a sua actividade não interfere negativamente com a vida 
quotidiana dos residentes e/ou visitantes. 

2. A actividade da pedreira não afetará de modo 
significativo a circulação de viaturas na rede viária 
local. 

3. O local onde se encontra a pedreira será recuperado no 
final da exploração, de acordo com o plano ambiental de 
recuperação paisagística, aumentando a sua aptidão 
para outros tipos de actividade, inclusive a florestal. 

3. Contribuirá com a sua quota-parte para o 
desenvolvimento económico regional. 
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5 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Tendo em consideração os impactes diagnosticados sujeitos a medidas de mitigação, apresentados 

nos Quadros II, III e IV, bem como as restantes acções que têm por fim a reconstituição da paisagem 

durante e após a exploração, foi traçado o Plano Geral de Monitorização que se apresenta de seguida. 

Os impactes ambientais foram primeiramente previstos e analisados nas três fases da exploração 

(abertura, exploração e encerramento) tendo em conta a Fonte – origem do impacte causado. 

Efeito – efeito directo sentido ou esperado;  

Intensidade – grau de significância com que ocorre o impacto em causa;  

Prosseguindo-se, quando necessário, à proposta de Medidas – medidas de mitigação para cada 

caso. 
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Quadro V – Resumo dos Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras – 1ª Fase – Abertura 

Primeira Fase – Abertura 

Impacto Fonte de emissão Efeito Intensidade Medidas 

Q
u

a
li

d
a

d
e

 
d

o
 A

r 

Movimento de solo. 
Deposição de poeiras na 
folhagem e solo das zonas 
envolventes. 

Moderada 
- Adensamento da vegetação 

nas zonas de defesa; 
- Cortina Arbórea. 

Q
u

a
li

d
a

d
e

 d
a

 
Á

g
u

a
 

_____ _____ _____ _____ 

Q
u

a
li

d
a

d
e

 
d

o
 s

o
lo

 

Decapagem da parte 
superior do solo. 

Perda do solo. 
Muito 

significativa 

Acumulação das terras em 
Pargas de Solos para a 
posterior recuperação das 
zonas exploradas. 

N
ív

e
l 

d
e

 r
u

íd
o

 

Máquinas em movimento. 

Incómodo dos 
trabalhadores, e população 

Moderada Uso de protectores auriculares 

Afastamento da fauna. Significativa 
- Adensamento da vegetação 

nas zonas de defesa; 
- Cortina arbórea. 

Q
u

a
li

d
a

d
e

 
c

é
n

ic
a

 

Actividade extractiva. 
Destruição da qualidade 
visual da paisagem da área 
a explorar. 

Significativa 

- Adensamento da vegetação 
nas zonas de defesa com 
pinheiros bravos; 

- Cortina arbórea. 

F
a

u
n

a
 e

 
F

lo
ra

 

Actividade extractiva. 
Redução do número de 
espécies. 

Significativa Reconstituição progressiva. 
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Quadro VI – Resumo dos Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras – 2ª Fase – Exploração 

Segunda Fase – Exploração 

Impacto Fonte de Emissão Efeito Intensidade Medidas 

Q
u

a
li

d
a

d
e

 d
o

 A
r 

- Perfuração com martelo 
“pneumático; 

- Movimento das máquinas 
de pneus e de rastos; 

- Levantamento de poeiras; 
- Aparecimento de gases; 
- Incómodo dos 

trabalhadores; 
- Perturbação da fauna e 

flora local. 

Muito 
Significativa 

- Uso de máscara; 
- Adensamento da zona de 

defesa; 
- Rega do terreno por 

aspersão de água 
(principalmente durante o 
tempo seco); 

- Cortina arbórea; 

Q
u

a
li

d
a

d
e

 
d

a
 Á

g
u

a
 

Óleos provenientes de 
máquinas da exploração. 

Contaminação das águas e 
dos solos. 

Significativa 

- Como precaução, recolha 
dos óleos usados em 
recipientes próprios por 
firmas licenciadas; 

N
ív

e
l 

d
e

 
ru

íd
o

 

- Equipamentos desmonte, 
carga/transporte 

- Ruído local diurno <65 dB 
(A); 

- Ruído local nocturno <55 
dB (A); 

- Perturbação de fauna. 

Pouco 
significativa 

- Uso de auriculares;  
- Redução do uso do 

“martelo” pneumático; 
- Adensamento da vegetação 

na zona de defesa; 
- Cortina arbórea. 

Q
u

a
li

d
a

d
e

 c
é

n
ic

a
 

Actividade extractiva. 

- Parcial destruição da 
paisagem; 

- Impacte visual decorrente 
da exploração em 
degraus. 

Muito 
Significativa 

- Adensamento da vegetação 
na zona de defesa nos 
principais pontos de vista; 

- Cortina arbórea. 

Empoeiramento do solo e 
vegetação envolvente. 

Significativa 

- Proteção dos solos 
envolventes contra poeiras, 
por meio de cortinas de 
vegetação; 

- Reconstituição da paisagem 
nas áreas já exploradas. 

F
a

u
n

a
 e

 
F

lo
ra

 

Actividade extractiva. 
Perturbação da fauna e 
flora. 

Muito 
Significativa 

Reconstituição da paisagem 
nas áreas já exploradas. 
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Quadro VII – Resumo dos Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras – 3ª Fase – Encerramento 

Terceira Fase – Encerramento 

Impacto Fonte de Emissão Efeito Intensidade Medidas 

Q
u

a
li

d
a

d
e

 
d

o
 A

r 

_____ _____ _____ _____ 

Q
u

a
li

d
a

d
e

 d
a

 
Á

g
u

a
 

_____ _____ _____ _____ 

Q
u

a
li

d
a

d
e

 
d

o
 s

o
lo

 

_____ _____ _____ 
Enchimento e total cobertura 
das áreas exploradas com 
detritos e terra viva. 

N
ív

e
l 

d
e

 
ru

íd
o

 

Equipamento de transporte 

- Ruído local diurno <65 dB 
(A); 

- Ruído local noturno <55 dB 
(A); 

- Perturbação de fauna. 

Significativo. Uso de auriculares. 

Q
u

a
li

d
a

d
e

 
c

é
n

ic
a

 

_____ _____ _____ 
Recuperação da paisagem 
por restabelecimento do 
coberto vegetal. 

F
a

u
n

a
 e

 
F

lo
ra

 

_____ _____ _____ Plantação. 
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5.2 FATORES A MONITORIZAR (2) 

Assim, foram tomadas medidas respeitantes aos seguintes temas: Vegetação Existente, Vegetação 

Proposta, Controlo das Pargas de Solo, Controlo dos Impactes, Controlo da Exploração que se 

descrevem no ponto seguinte. 

5.2.1 Vegetação Existente 

Serão tomadas medidas cautelares no que respeita à vegetação existente considerada a preservar, de 

modo a esta não ser afetada com a localização da área a explorar, depósitos de materiais, instalações 

de pessoal e outros, ou com o movimento de máquinas e viaturas.  

A monitorização deverá ser realizada mensalmente pelo responsável técnico (RT+Empresário) de 

colaboração com empresa contratada para o efeito. 

5.2.2 Vegetação Proposta 

Será verificado o estado vegetativo das espécies plantadas e proceder-se-á a sua replantação caso se 

justifique. Este controlo será efetuado mensalmente (RT + Empresário) no caso das espécies arbóreas 

– cortinas de proteção e áreas já recuperadas e das sementeiras de proteção às escombreiras e áreas 

já recuperadas, enquanto a exploração estiver ativa. 

Após a recuperação de cada fase e para a área respeitante à fase, este controlo será efetuado 

mensalmente por empresa a contratar para o efeito. 

5.2.3 Controlo das Pargas de Solo 

Serão controlados os volumes e a qualidade da sua constituição, garantindo-se que não haverá mistura 

de materiais indesejáveis provenientes da exploração. Será verificado o estado vegetativo das espécies 

de cobertura das pargas e caso necessário proceder-se-á a uma sementeira das mesmas. Este 

controlo será efectuado mensalmente pelo Responsável Técnico e pelo Empresário. 

                                                

2 Como referidos no Plano de Lavra deste Plano de Pedreira. 
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5.2.4 Controlo dos Impactos – Ruído, Qualidade da Água e do Ar 

Deverão ser efetuadas medições iniciais do ruído, e poeiras. No que se refere à realização de novas 

medições, a periodicidade destas não deverá ser superior a dois anos, de forma a analisar a evolução 

do ruído existente no local e das medidas propostas para implementação, e deverá ser realizada de 

imediato aquando da utilização de novo equipamento na pedreira. 

A qualidade do ar (regas por aspersão de água) e qualidade da água, serão efetuadas análises se 

houver suspeita de contaminação.  

Estas medições deverão ser realizadas por empresa a contratar para o efeito. O controlo será realizado 

pelo Responsável Técnico e pelo Empresário. 

5.2.4.1 Ruído 

A metodologia a adotar para a realização das avaliações, será a constante na Norma Portuguesa NP 

1730. 

Com base na análise efetuada na caracterização de referência, com o objetivo de avaliar os níveis de 

ruído ambiental decorrentes da laboração da Pedreira, os pontos a considerar deverão ser os já 

monitorizados na caracterização do ruído ambiente da situação de referência, podendo ser ponderados 

outros locais de amostragem caso se revele necessário em função de evolução do desmonte. 

O número de pontos de amostragem deverá ser ajustados sempre qualquer ocorrência não prevista ou 

resultados não expectáveis o determinem. 

Nos pontos de medição será feita a avaliação do nível sonoro equivalente LAeq em dB (A), em modo 

Fast e Impulsivo, e do seu espectro em bandas de 1/3 de oitava, durante as fases de exploração e 

recuperação. 

Durante a fase de exploração a caracterização acústica deverá ter uma periodicidade anual, ou 

sempre que se verificarem alterações a nível do funcionamento da actividade extractiva e do tráfego de 

veículos pesados. 

A frequência de realização das medições durante a fase de recuperação deverá ser agendada em 

função da calendarização das atividades nessa fase. 



 

 
36/63 

Os relatórios técnicos da campanha de monitorização do ruído anuais deverão ser entregues à 

autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Todas as Máquinas deverão estar de acordo com a Diretiva Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de 

Trabalho do ruído emitido. 

Em termos de Ruído Laboral, os trabalhadores diretamente afectos à exploração terão protetores 

auriculares à sua disposição (tal como descrito no Plano de Segurança e Saúde 

As vibrações associadas ao desmonte da rocha ornamental e à circulação de viaturas são fracas e 

superficiais. No entanto, poderão ter alguma intensidade aquando da utilização de substâncias 

explosivas. Em virtude da distância às habitações na área envolvente da pedreira, o impacto das 

vibrações será considerado insignificante, no entanto será estabelecido um Plano de Monitorização das 

Vibrações.  

5.2.4.2 Plano de Monitorização para as Vibrações 

No Plano para Monitorização das Vibrações, o tipo de equipamento (que será necessariamente, um 

sismógrafo), assim a metodologia de medição e de avaliação, devem estar de acordo como previsto na 

NP-2074 (1983). 

A avaliação ao nível das vibrações tem o objetivo de avaliar os valores de emissão de vibração para o 

meio e caracterizar o impacte associado a exploração das pedreiras, de forma a cumprir a legislação 

em vigor prevenir a ocorrência de situações que possam vir a pôr em causa a qualidade de vida das 

populações. 

Na elaboração das campanhas de monitorização, deverá observar-se o disposto nas Normas 

Portuguesas, nomeadamente a Norma Portuguesa 2074. 

As medições deverão ser efetuadas no mesmo local realizado anteriormente, de forma avaliar o 

impacte e a eficácia das medidas minimizadoras propostas. Poderão ser ponderadas outras habitações 

próximas da zona de desmonte com explosivos. 

O número de pontos de amostragem deverá ser ajustado sempre que qualquer ocorrência não prevista 

ou resultados não expectáveis o determinem. 
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No primeiro ano de laboração, as campanhas de medição deverão ser realizadas num período de 

trabalho comum que represente as condições normais de laboração. 

A periodicidade deverá ser anual. 

A metodologia a adotar será a constante da Norma Portuguesa NP-2074 (1983), devendo considerar-se 

as medições já realizadas na fase de caracterização da situação de referência, seguindo o mesmo 

procedimento e técnica de medição com o intuito de acompanhar a evolução dos valores registados em 

ocorrências anteriores. 

Os relatórios técnicos da campanha de monitorização de vibração, deverão ser entregues anualmente à 

autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

O impacto das vibrações poderá ser bastante significante a nível da exposição dos trabalhadores a 

vibrações mecânicas (principalmente no Sistema Mão – Braço). 

Valores limite e valores de ação de exposição a vibrações mecânicas segundo o Decreto-Lei n.º 

46/2006 de 24 de fevereiro são:  

Para as vibrações transmitidas ao sistema mão – braço são fixados os seguintes valores: 

a) Valor limite de exposição: 5 m/s2; 

b) Valor de ação de exposição: 2,5 m/s2. 

Para as vibrações transmitidas ao corpo inteiro são fixados os seguintes valores: 

a) Valor limite de exposição: 1,15 m/s2; 

b) Valor de ação de exposição: 0,5 m/s2. 

De forma a minimizar os riscos da exposição dos trabalhadores a vibrações mecânicas deverão 

cumpridas as medidas de prevenção descritas no Plano de Segurança e Saúde. 

Todas as Máquinas deverão estar de acordo com a Diretiva Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de 

Trabalho das vibrações emitidas. 
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5.2.5 Planos de Monitorização da Qualidade do Ar (Empoeiramento) 

Deverá ser efetuada uma campanha no “ano zero” da implementação do projecto, com duração de 7 

dias. 

A periodicidade das amostragens deverá seguir o disposto alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 

de março, devendo assumir, pelo menos, um carácter bienal nos períodos mais secos do ano. 

5.2.5.1 Objetivos 

O plano de monitorização para o empoeiramento (PM10) é definido com intuito de controlar os valores 

de PM10 na atmosfera de modo a que se enquadrem nos parâmetros legais em vigor e evitar potenciais 

impactes junto de recetores sensíveis, ou seja, dar cumprimento à legislação vigente, prevenindo a 

ocorrência de situações que possam prejudicar a saúde pública permitindo a verificação das previsões 

efetuadas na avaliação de impactes, avaliar da eficácia das medidas mitigadoras e informar as 

entidades licenciadora e fiscalizadoras do estado do ambiente na área. 

O plano proposto deverá atingir os seguintes objetivos fundamentais:  

� Aferição dos resultados obtidos no estudo de empoeiramento realizado na fase de 

caracterização da situação de referência; 

� Avaliação da eficácia das medidas minimizadoras dos impactes negativos; 

� Avaliação da necessidade de implementação de novas medidas minimizadoras; 

� Avaliação dos níveis de material particulado na área de influência da pedreira e seu significado 

cumulativo face à existência de outras pedreiras em laboração na área. 

5.2.5.2 Faseamento da Campanha 

Deverá ser efetuada uma campanha no “ano zero” da implementação do projecto, com duração de 7 

dias inclusive o período do fim-de-semana. As medições serão realizadas por períodos de 24 horas 

com início às 0H00. 

A caracterização da qualidade do ar na área de influência da pedreira terá as seguintes fases 

fundamentais: 
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� Inventário de Emissões; 

� Caracterização a Nível Local da Qualidade do Ar. 

O inventário das fontes de emissão será construído sobre a base das fontes emissoras pré-existentes 

no domínio em estudo. Sobre esta base o inventário será construído segundo uma metodologia “top-

down” aplicada de forma genérica para todo o domínio.  

Esta metodologia será corrigida segundo um procedimento combinado top-down/botton up para as 

emissões esperadas para as infraestruturas viárias significativas existentes na envolvente. 

A inventariação das emissões decorrentes das fontes pontuais está dependente dos dados a 

disponibilizar por essas mesmas fontes identificadas pela empresa habilitada a realizar as medições e 

pelos dados de tráfego disponíveis. 

A caracterização ao nível local envolverá a execução de amostragens de partículas na envolvente das 

pedreiras às quais reporta o estudo. A fração das partículas a ser analisada é a fração com um 

diâmetro inferior a 10 µm (PM10). 

Paralelamente serão realizadas medições de parâmetros meteorológicos locais. 

5.2.5.3 Locais de Amostragem 

Os locais de amostragem para realizar as medições de poeiras serão os mesmos locais definidos pelo 

Estudo de Empoeiramento, junto aos recetores sensíveis e de forma a permitir avaliar da componente 

cumulativa em relação a outras pedreiras na zona. 

Serão realizadas amostragens junto dos recetores sensíveis apontados no estudo de empoeiramento 

realizado na caracterização da situação de referência durante um período de 7 dias incluindo o fim-de-

semana, com períodos de 24 horas com início às 0H00. 

Os locais de amostragem deverão garantir os seguintes pressupostos: 

� Condições de segurança que salvaguardem a integridade do equipamento; 

� Proximidade de fornecimento de energia elétrica; 

� Zona sem obstruções à livre passagem do ar. 
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A legislação em vigor em termos de qualidade do ar é o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março o qual serve de base para a monitorização neste 

descritor e tem como objetivo visar evitar ou limitar os efeitos nocivos de determinados poluentes 

atmosféricos com as partículas em suspensão (PM10) sobre a saúde humana e sobre o ambiente. 

Deste modo, este diploma define os Valores Limite e Limiares de Alerta para as concentrações dos 

poluentes na atmosfera, define os métodos e critérios de avaliação das concentrações dos poluentes 

atmosféricos e define as normas de informação ao público. 

Os locais de amostragem deverão ser localizados junto dos recetores mais sensíveis mais próximos da 

pedreira. 

5.2.5.4 Parâmetros a monitorizar  

No que respeita aos parâmetros a monitorizar, as poeiras em suspensão são as mais nefastas para a 

saúde humana (PM10), pelo que deverá ser este parâmetro a monitorizar enquadrado pelo disposto no 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015 de 27 de março, 

conjugado com uma avaliação de outros parâmetros de carácter meteorológico (temperatura, regime de 

ventos e humidade relativa do ar). 

5.2.5.5 Periodicidade e Número de amostragens 

A periodicidade das amostragens deverá seguir o disposto pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015 de 27 de março, devendo assumir, pelo menos, um 

carácter bienal nos períodos mais secos do ano. A duração da campanha de amostragem deverá ser 

de, pelo menos 7 dias contínuos, incluindo o fim-de-semana de modo a obter informação sobre a 

qualidade do ar, que não seja apenas proveniente da pedreira em estudo. 

Deverá ser efetuada uma campanha no “ano zero” da implementação do projecto, com duração de 7 

dias, dado que a medição efetuada para caracterização da situação de referência assumiu um carácter 

pontual de um dia de medição. Será, portanto, recomendável seguir, na fase de início do projecto, os 

preceitos definidos pelo disposto no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 43/2015 de 27 de março. 

No caso de se verificarem emissões dos poluentes atmosféricos próximos dos valores limite deverá ser 

aumentada a periodicidade. 
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5.2.5.6 Técnica analítica 

As técnicas de ensaio a usar são as referidas e descritas na EN 12341 relativa à qualidade do ar 

baseando-se este método na recolha num filtro da fração PM10 de partículas em suspensão do 

ambiente e na posterior determinação da massa gravimétrica. O método de amostragem vem descrito 

na EN 12341 “Qualidade do ar- procedimento de ensaio no terreno para demonstrar a equivalência da 

referência dos métodos de amostragem para a fração PM10 de partículas em suspensão”, descrito no 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015 de 27 de março. 

5.2.5.7 Interpretação e Apresentação dos Resultados 

A interpretação dos resultados obtidos deverá ter em consideração os valores limite indicados no anexo 

III, 1ª fase até 2010 disposto no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 43/2015, de 27 de março. 

Se os níveis de concentração de poeiras ultrapassarem os valores limites estimados na legislação 

referida, devem ser adotadas medidas minimizadoras complementares às que entretanto tivessem sido 

adotadas, sendo a sua eficácia avaliada nas campanhas subsequentes. 

Ao longo de cada ano de cada campanha de monitorização deverão ser produzidos relatórios técnicos 

de campanha para apresentação à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) incluindo 

relatórios sectoriais de cada campanha e um relatório anual com avaliação global dos resultados 

obtidos sobre a qualidade do ar na área de influência da pedreira. 

5.3 CORTINA ARBÓREA 

Deverá ser efetuada uma análise semestral da cortina arbórea prevista no Plano de Pedreira com vista 

à verificação do seu estado e de eventuais acções de manutenção. 

As eventuais intervenções de beneficiação ou extensão da cortina arbórea prevista no Plano de 

Pedreira deverão constar do relatório anual a remeter à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA). 
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5.4 RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

Instalação de um separador de hidrocarbonetos, devidamente dimensionado, para tratar todas as 

águas oleosas produzidas na pedreira (locais de manutenção de viaturas e de armazenamento de óleos 

novos e usados); 

Impermeabilização do local para lubrificação/manutenção de máquinas e viaturas, com drenagem das 

águas de lavagem e pluviais para o separador de hidrocarbonetos; 

Acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos perigosos (óleos usados, filtros de óleo, 

baterias e materiais absorventes contaminados por hidrocarbonetos), bem como dos óleos novos, em 

local próprio e coberto, devidamente impermeabilizado e com a bacia de retenção ligada ao separador 

de hidrocarbonetos; 

Encaminhamento das águas e lamas oleosas do separador para um recetor devidamente autorizado; 

Manutenção das viaturas em local adequado; 

A empresa deverá proceder ao controlo e gestão de todos os resíduos produzidos pela pedreira e seus 

anexos, de forma a serem cumpridas as condições impostas e aplicáveis pela legislação vigente. O 

Plano de Pedreira é acompanhado pelo Plano de Gestão de Resíduos ao abrigo do Decreto-Lei nº 

10/2010, de 4 de fevereiro, tendo sofrido a sua primeira alteração pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 

de fevereiro. 

5.4.1 Rede Hidrográfica 

Serão efetuadas análises se houver suspeita de contaminação por entidade acreditada para o efeito. 

Deverão ser respeitadas as regras para proteção dos recursos hídricos: 

� Recolha dos solos contaminados imediatamente após ocorrência do derrame; 

� Recolha de óleos usados e os bidões de lubrificante deverão ser colocados no interior de uma 

bacia impermeabilizada. Estes solos contaminados, e os óleos usados deverão ser colocados 

em bidões e recolhidas por empresa credenciada para recolha deste tipo de resíduos. 
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5.4.2 Vedação 

Será efetuada uma análise semestral do estado de conservação da vedação periférica que deverá ser 

implementada no perímetro da área da pedreira com vista à verificação do seu estado e de eventuais 

acções de manutenção. 

Os resultados obtidos serão expressos em relatório anual e enviado à autoridade de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA). 

5.4.3 Património 

O Plano de Pedreira será acompanhado por um estudo arqueológico (em anexo ao Estudo de Impacto 

Ambiental). 

Propõe-se o acompanhamento arqueológico e emissão de relatório anual durante os dois primeiros 

anos se as conclusões dos mesmos assim o apontarem, ou seja, se não se registar a ocorrência de 

vestígios arqueológicos. Os dois primeiros anos serão o período de tempo em que se vão verificar os 

trabalhos de movimentação de terras e decapagem de solos na área de exploração. 

Desta forma, é proposto que durante os primeiros anos de laboração, após licenciamento, se faça um 

relatório anual de acompanhamento arqueológico dos trabalhos da pedreira e que o mesmo seja 

remetido à Autoridade de AIA. 

5.4.4 Controlo da Exploração e Recuperação 

De acordo com o Decreto-Lei nº 340/2007 o controlo da Lavra será feito pelo RT. O controlo da 

recuperação será efetuado pelo RT e assessorado por empresa contratada para o efeito. 

5.4.5 Controlo da Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho 

Será assegurado por uma empresa prestadora de serviços externos de Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho.  
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Concluída a descrição das medidas a monitorizar apresenta-se de seguida um quadro-resumo: 

Quadro VIII – Resumo do Programa de Monitorização 

Factores a Monitorizar Acções a Realizar Monitorização 

Vegetação Existente 
Medidas cautelares de controlo da vegetação 
existente a preservar. 

Mensal realizada pelo Responsável Técnico 
(RT) de colaboração com empresa contratada 
para o efeito. 

Vegetação Proposta 
Verificação do estado vegetativo das espécies 
plantadas ou semeadas 

Mensal realizada pelo Responsável Técnico de 
colaboração com empresa contratada para o 
efeito. 

Após a recuperação de cada fase, controlo 
Mensal a realizar por empresa a contratar para 
o efeito pelo período de dois anos. 

Controlo do Ruído Ambiente, 
Qualidade da Água e do Ar 

Ruído Ambiental 

No que se refere à realização de novas 
medições, a periodicidade destas não deverá 
ser superior a dois anos, e de imediato aquando 
da utilização de novo equipamento  
A realizar por empresa contratada para o efeito. 

Qualidade da água e ar 
Controlo mensal realizado pelo RT e diário 
realizado pelo Encarregado. 

Resíduos 
Controlo relativo à produção, armazenagem, 
triagem, transporte e destinos dos resíduos. 

Controlo durante as operações. RT e diário 
realizado pelo Encarregado. 

Vedação Verificação do seu estado de conservação. 
Análise semestral pelo RT e mensal pelo 
encarregado 

Cortina Arbórea 
Verificação do seu estado e de eventuais 
acções de manutenção 

Deverá ser efectuada uma análise semestral da 
cortina arbórea  

Património Acompanhamento arqueológico Dois primeiros anos de exploração. 

Controlo da “Lavra” e Recuperação As previstas nos Planos 
Controlo mensal realizado pelo RT e diário 
realizado pelo Encarregado. 

Controlo da Saúde, Higiene e 
Segurança no Trabalho  

As previstas na Lei n.º 102/2009 de 10 de 
Setembro e no Decreto – Lei n.º 162/90 de 22 
de Maio 

Assegurada por empresa de segurança e 
medicina do trabalho a contratar para o efeito. 
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6 METODOLOGIA DA RECUPERAÇÃO 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O plano de recuperação da “Pedreira do Cadimo” visa genericamente e tanto quanto possível a 

reconstituição das características biofísicas próximas das originais, dentro dos limites possíveis e no 

contexto dos condicionalismos que a própria exploração impõe. 

Apesar dos aspetos negativos que uma exploração deste cariz acarreta em termos de ambiente, é 

possível, apostando nos aspetos positivos, inverter esta situação. A pedra deve ser extraída de uma 

forma orientada para, depois, tanto quanto possível, se recuperar à medida que se faz a exploração. 

Assim, são descritas seguidamente as medidas cautelares a tomar e os trabalhos a executar de forma 

a permitir a melhor reconstituição dos parâmetros biofísicos anteriormente analisados e descritos. 

6.2 CONSTITUIÇÃO DE PARGAS DE SOLOS 

A terra de cobertura que existe no local a escavar será “decapada” e acumulada formando-se “pargas 

de solos” (local onde se armazenam os solos provenientes da decapagem do terreno). Prevê-se a 

constituição de uma zona reservada para as pargas de solos dentro da área a licenciar. 

  

Localização das pargas de solos (fonte: Planta do Zonamento) Utilização das Pargas de Solos (fonte: Planta da Fase de 
Sementeiras) 

Figura 8 – Localização das pargas de solo 
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6.3 CONSTITUIÇÃO DA ESCOMBREIRA 

A escombreira está localizada dentro do limite de exploração, ocupando uma área total aproximada de 

767,23 m2.  

O material que constitui as escombreiras é composto por blocos de rocha ornamental de má qualidade 

(sem valor comercial) e por pontas de bloco. Nalgumas zonas também podem existir sedimentos mais 

finos, como terras provenientes da decapagem do terreno da zona de exploração. 

O material a depositar na escombreira terá um teor de líquido mínimo ou mesmo praticamente 

inexistente, aumentando durante a época de chuvas, devido ao material estar a descoberto. 

 
Figura 9 – Localização da escombreira (fonte: Planta da Fase de Exploração) 

 
Esta crescerá, tanto em área como em altura à medida que a exploração for decorrendo. Contudo, 

quando forem vendidos ou cedidos entulhos, o volume da escombreira irá diminuir, uma vez que será 

retirado material dela. 
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De qualquer forma, poderão ainda serem tomadas medidas adicionais para minorar o impacto da 

escombreira sobre o meio ambiente, nomeadamente o impacto visual e também para garantir a 

estabilidade dos taludes destas, de modo a não pôr em perigo a segurança dos trabalhadores: 

1. Uma escombreira, se ultrapassar os 4 metros de altura, deverá ser vegetalizada de modo a 

minimizar o seu impacte visual à distância, aumentando também o factor de segurança da 

própria escombreira, uma vez que a vegetação contribui para a estabilidade dos taludes 

dificultando o seu ravinamento; 

2. A deposição dos detritos numa escombreira, que muitas vezes é feita dum modo anárquico, 

não tendo em atenção a instabilidade que se pode com isso provocar, terá que ser feita dum 

modo ordenado, minimizando o risco de qualquer acidente que poderia ser fatal para os 

trabalhadores da pedreira; 

3. Apesar de ocorrer uma revegetação natural das escombreiras, a vegetalização das 

escombreiras deverá ser antecipada fazendo-se uma sementeira pioneira de revestimento. 

Este procedimento fará com que as escombreiras tenham um aspeto menos agreste e se 

integre melhor na paisagem circundante; 

4. A inclinação máxima nos taludes duma escombreira deverá ser de 1:2, garantindo-se assim 

condições razoáveis de fixação para as plantas. 

5. A pedreira encontra-se ladeada de uma mancha florestal (cortina arbórea) diminuindo o 

impacto visual das escombreiras. 

6. As escombreiras possuem um índice de vazios elevado, uma vez que entre os blocos existirão 

muitos espaços vazios. Em muitas situações estes espaços vazios serão aproveitados por 

alguns mamíferos para abrigos e tocas (ex. coelhos, ratos). 

6.4 ZONA DE ANEXOS E ARMAZENAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA (PARQUE DE BLOCOS)  

As zonas de Anexos e Armazenamento de Matéria-prima (Parque de Blocos) estão localizadas junto da 

entrada para pedreira e dos caminhos de acesso à frente de exploração  

O Parque de Blocos zona ocupará uma área aproximada de 817,78 m2. 
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Os contentores relativos aos anexos - instalações sociais e de apoio possuem uma área de cerca de 

40,50 m2.     

 
 

Zona de Anexos  Zona de Armazenagem de Matéria-prima 

Figura 10 – Zona de Anexos e Armazenamento de Matéria-prima – Planta da Fase de Exploração 

6.5 RECONSTITUIÇÃO PAISAGÍSTICA 

6.5.1 Recuperação do terreno 

Estes são os parâmetros em que a reconstituição encontra mais entraves, dadas as características da 

exploração da pedreira. Com efeito, o termo da exploração deixaria no terreno uma grande escavação 

rodeada por uma sucessão de paredes verticais de altura considerável se o seu enchimento não se 

efetua-se de modo progressivo. 

Para a recuperação da área ocupada pela pedreira adotou-se, de uma forma geral, pelo Enchimento 

Parcial da Escavação, sendo os taludes adoçados assim, a morfologia do terreno após a recuperação 

fica próxima da morfologia original mas a cotas inferiores. Prevê-se que os volumes de detritos, 

constituídos por rocha de diversas granulometrias sem valor comercial, produzidos pela pedreira e 

armazenados nas escombreiras sejam suficientes para se proceder ao enchimento parcial da 

escavação, mesmo que parte deles sejam vendidos para alvenaria. 
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Figura 11 - Esquema de Enchimento Parcial 

6.5.1 Regras para o enchimento da escavação 

Os materiais utilizados no enchimento da escavação são os detritos decorrentes da exploração 

devendo a sua deposição efetuar-se por camadas de granulometria decrescente na cavidade em 

recuperação. Deste modo, os materiais mais finos das camadas superiores serão mais facilmente 

meteorizados pelos agentes atmosféricos tornando-se mais rapidamente num substrato utilizável pelas 

plantas de revestimento, até porque a terra disponível, e que será depositada sobre todos os outros 

materiais (camada com cerca de 0,15 m), será certamente escassa. 

Materiais destinados à reconstituição do solo: 

Na maior parte da área de exploração, não existe uma camada superficial de solo, mas sim a presença 

de terra rossa e / ou terra dispersa em fendas e interstícios da rocha. Estes materiais, bem como, os 

inertes finos resultantes da decapagem do terreno e / ou a rocha superficial mais alterada, deverão ser, 

juntamente com as terras, armazenados nas pargas de solos. Assim, os materiais atrás referidos, 

deverão ser separados por crivagem durante todo o período de exploração, e deverão ser também 

armazenados nas pargas de solos a instalar na zona de defesa da pedreira 
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6.6 RECONSTITUIÇÃO DA FLORA 

6.6.1 Sementeiras 

Serão efetuados dois tipos de sementeiras, um essencialmente arbóreo-arbustivo para as zonas de 

talude e outros fundamentalmente herbáceo-arbustivo para as zonas mais planas. 

As espécies vegetais utilizadas nas sementeiras serão sobretudo as existentes na região, baseando-se 

a preferência da escolha na sua capacidade como pioneiras e no seu interesse económico, 

nomeadamente como aromáticas ou como utilizáveis no pastoreio. As misturas de sementes 

preconizadas e a sua composição serão as descritas no quadro seguinte. 

Quadro IX – Quadro de Sementeiras 

Herbáceas Arbustivas 

Dactylis glomerata 15 % Cistus salvifoliuas 7 % 

Pestuca Pratensis 20 % Crataegus monogyna 20 % 

Lolium multiflora 30 % Lavandula stoechas 5 % 

Lolium perenne 20 % Myrtus communis 10 % 

Lupinus luteus 10 % Pistacia lentiscus 30 % 

Trifolium incarnatum 5 % Rhamnus alaternus 15 % 

Densidade da sementeira 20 g/m2 Rosmarinus officinalis 3 % 

  Ulex europaeus 10 % 

  Densidade da sementeira 5 g/m2 

 

6.6.2 Plantação 

A espécie vegetal a utilizar na plantação será, sobretudo, o pinheiro bravo (Pinus pinaster), baseando-

se a preferência da escolha na sua boa adaptação à secura, devido à sua robustez, interesse 

económico, seu rápido crescimento e ao seu interesse económico (dá boa madeira para construção).  

A plantação será efetuada em toda a área da pedreira para que, após a recuperação, a zona retome o 

seu aspeto inicial. O compasso da plantação será de 5m x 5m, isto é, um pé por cada 25 metros 

quadrados. 
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Quadro X – Árvores a plantar por zona a recuperar 

Zona Plantação Imagem 

Plantação no patamar  

Pinheiro Bravo  
(Pinus Pinaster) 

 

Plantação no talude  

Plantação na Escombreira  

Plantação No Parque de Blocos  

Plantação na Zona de Defesa  

Plantação na Área Restante  

 
É de esperar que as restantes espécies vegetais do coberto (espécies arbustivas) cresçam 

naturalmente após o término da exploração e após as operações de sementeira e de plantação. 

7 FASEAMENTO DA EXPLORAÇÃO E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os trabalhos de recuperação e reconstituição da paisagem vão ser realizados por fases, de forma 

programada e gradual, evitando-se que estes prejudiquem o bom desenrolar da actividade extractiva 

que se desenvolve paralelamente, como vem indicado a seguir. 

7.2 FASEAMENTO DA EXPLORAÇÃO 

A exploração da “Pedreira do Cadimo” está planeada em uma Fase de Exploração (ver Plano de 

Lavra). A zona de exploração abrange uma área aproximada de 3.260,31 m2. Será desmontado um 

volume total de 36.171,08 m3 de rocha ornamental, com uma taxa de aproveitamento de 60 %: 

O desmonte far-se-á até à cota do terreno 375,0 m (cota mínima). 
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A seguir vê-se os extratos das plantas representativas do faseamento da extração. 

  

Fase de Exploração (Planta do Zonamento) Planta da Fase da Exploração  

 

 

Perfis da Fase de Exploração 

Figura 12 – Faseamento da Exploração 

7.3 FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

7.3.1 Considerações Gerais 

A recuperação está planeada em 3 (três) Fases de Recuperação. 

O material destinado à modelação do terreno provém da escombreira (materiais inertes de diferentes 

granulometrias) e das pargas de solos (terra viva). 
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7.3.2 1.ª Fase de Recuperação 

Durante esta fase a Zonas de Defesa, a Oeste, deverão ser arborizadas para diminuir os impactes 

ambientais. 

  

Figura 13 - 1ª Fase da Recuperação (fonte: Planta da fase de Exploração) 

7.3.3 2.ª Fase de Recuperação 

Esta 2ª Fase de Recuperação visa recuperar a cavidade deixada pela exploração da Fase de 

Exploração. Será efetuada a Modelação do terreno com o enchimento parcial da escavação. 

 
Figura 14 – 2.ª Fase da Recuperação (fonte: Planta da fase de Modelação) 
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7.3.4 3ª Fase de Recuperação 

Nesta fase serão recuperadas as restantes zonas: 

� Zonas de Armazenamento e Parque Blocos; 

� Escombreiras; 

� Zona da Pargas de Solos; 

� Área restante. 

Será nesta fase que e iniciam os trabalhos de Plantação em toda a pedreira 

 
Fase de Sementeiras 



 

 
55/63 

 
Fase de Plantações (Situação Final) 

Figura 15 – 3.ªFase da Recuperação da Pedreira (fonte: Planta de Sementeiras e Planta de Plantações (Situação 
Final) 
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Figura 16 – Perfis da Recuperação Final da Pedreira (fonte: Perfis da Exploração e da Modelação Final) 

 
 



 

 
56/63 

7.4 METODOLOGIA DA EXPLORAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

A exploração/recuperação será realizada pondo-se em prática as seguintes ações: 

1. Desmonte das “cristas”, dos degraus superiores com recurso ao seu “desbaste” com os martelos 

dos compressores, ou explosivos para permitir a sua ocultação completa com os inertes 

provenientes das escombreiras, situação ilustrada nos perfis de recuperação e/ou modelação; 

2. Na modelação do terreno, procede-se ao preenchimento das cavidades com inertes, em cerca de 

3,5 m de altura (no patamares), com decrescimento de granulometrias da base para o topo; 

3. Posteriormente procede-se à mobilização do solo (ripagem), à retirada dos equipamentos e 

contentores; 

4. Finalmente reconstitui-se o solos com o espalhamento de 0,15 m de terras provenientes das 

pargas de solos, com granulometria fina (< 2 mm); 

5. Posteriormente procede-se às fertilizações, com o espalhamento e mistura com o solo de estrume 

de vaca à razão de 2,5 kg/m2 ou com adubo binário N.P.K. 10:20:0, tipo Fosfonitro 120 ou 

equivalente, à razão de 15 g / m2 

6. No final procede-se à plantação das novas espécies de árvores com compasso de 5 m x 5 m; 

7. Deverá ser feita a manutenção das zonas recuperadas durante um período de 2 anos. 

8 DESMANTELAMENTO DE INSTALAÇÕES 

As instalações sociais e de apoio previstas para a pedreira são compostas por: 

� Contentor armazém;  

� Contentor oficina; 

� Contentor sanitário dotado de fossa séptica. 

Na fase de encerramento da pedreira, estas instalações serão retiradas e transportadas por camiões 

para as instalações das empresas onde foram alugados ou serão vendidas. 

Os recursos humanos afectos à pedreira serão reencaminhados para outras pedreiras e unidades de 

transformação de pedra existentes próximas da pedreira ou da área geográfica da sede da empresa. 
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Os equipamentos móveis existentes na pedreira serão objeto de comercialização por parte da empresa, 

ou remobilizados para outras pedreiras ou unidade industriais.  

Durante a Fase de Encerramento da exploração ficará na pedreira uma pá carregadora, para fazer face 

às necessidades das operações inerentes ao processo de fecho. Após o fecho da exploração não 

restará na área qualquer equipamento móvel, nem material nas escombreiras (que estarão 

recuperadas). 
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9 MEDIÇÕES E ORÇAMENTOS 

Na elaboração do orçamento foi definido o aluguer de equipamentos (com operador) para os trabalhos 

de movimentação de terras. Devido à área ser de pequena dimensão pensa-se que duas máquinas e 

cinco dias de trabalho serão suficientes para os trabalhos de movimentação de terras para modelação 

da área explorada. Os custos estão definidos no quadro seguinte. 

Quadro XI – Custos aluguer de equipamentos de movimentação de terras 

  Valor/dia Dias/mês Total/mês 

Dumper; 420,00 € 5 2.100,00 € 

Giratória 
 

5 -   € 

Pá carregador 520,00 € 5 2.600,00 € 

Total 940,00 € 
 

4.700,00 € 

Custo/m3 0,41 € 

 
Considerado um volume total de terra movimentada na recuperação de 12.671,75 m3 (ver Mapas de 

Medições) obtém-se um custo/m3 de 0,37 €. 

Os preços das sementes das árvores a plantar são os praticados por algumas empresas na venda de 

árvores e de sementes. O preço/unidade no mercado será cerca e 0,15€, mas atendendo à 

necessidade das restantes sementeiras (arbustivas e herbáceas) foi atribuído um valor de 0,25€. 

Como na zona geográfica onde se encontra a pedreira poderá ser difícil a obtenção de adubo orgânico, 

em grandes quantidades, em explorações agrícolas, foi escolhido adubo resultante da compostagem 

por razões económicas. Escolheu-se, assim, o adubo proveniente da Lipor como preço de referência. 

Quadro XII – Quadro resumo das áreas a recuperar 

Áreas (m²) 1ª Fase de 
Recuperação 

2ª Fase de 
Recuperação 

3ª Fase de 
Recuperação 

Total Recuperado 

Talude  - 2.478,70 - 2.478,70 

Patamar  - 781,61 - 781,61 

Escombreira - - 767,23 767,23 

Parque de Blocos - - 817,78 817,78 

Zona defesa 1.441,27 - 3.131,31 4.572,58 

Pargas de Solos - 
 

276,26 276,26 

Área Restante - - 973,74 973,74 

Total (m²) 1.441,27 3.260,31 5.966,32 10.667,90 
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Quadro XIII – Mapa de Medições da Recuperação 

Medições 
1ª Fase de Recuperação 2ª Fase de Recuperação 3ª Fase de Recuperação 

Quantidades Fator Totais Quantidades Fator Totais Quantidades Fator Totais 

1. Desmonte de cristas dos degraus superiores (m) 
  

- 242,00 
 

242,00 
  

- 

2. Modelação do terreno (entulhamento parcial) (m3) 
 

3,50 - 3.260,31 3,50 11.411,08 
 

3,50 - 

3. Mobilização do solo (ripagem) (m²) 1.441,27 
 

1.441,27 3.260,31 
 

3.260,31 6.307,42 
 

6.307,42 

4. Espalhamento de terra (m3=m² x m) 1.441,27 0,15 216,19 3.260,31 0,15 489,05 6.307,42 0,15 946,11 

5. Aquisição de terra (m3) 
  

- 
  

- 
  

- 

6. Fertilizações (ton=m² x kg/1000) 1.441,27 2,50 3,60 3.260,31 2,50 8,15 6.307,42 2,50 15,77 

7. Plantação no talude "Pinus pinaster" +arbustivas - 
 

- 99 
 

99,15 - 
 

- 

8. Plantação no patamar "Pinus pinaster" + 

Herbáceas 
- 

 
- 31 

 
31,26 - 

 
- 

9. Plantação na Escombreira "Pinus pinaster" + 
Herbáceas 

- 
 

- - 
  

31 
 

30,69 

10. Plantação No Parque de Blocos "Pinus pinaster" + 

Herbáceas 
- 

 
- - 

  
33 

 
32,71 

11. Plantação na Zona de Defesa "Pinus pinaster" 58 
 

57,65 - 
  

34 
 

33,80 

12. Plantação na Área Restante "Pinus pinaster" + 

Herbáceas 
- 

 
- - 

  
144 

 
144,05 

13. Manutenção das zonas recuperadas (m²/ano) 1.441,27 2,00 2.882,55 3.260,31 2,00 6.520,62 6.307,42 2,00 12.614,83 
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Quadro XIV - Quadro XV – Mapa de Orçamentos da Recuperação 

Medições 
1ª Fase de Recuperação 2ª Fase de Recuperação 3ª Fase de Recuperação 

Total 
Quantidades 

Preços 
Unitários 

Importância Quantidades 
Preços 

Unitários 
Importância Quantidades 

Preços 
Unitários 

Importância 

1. Desmonte de cristas dos degraus superiores (m) - 0,30 € -   € 242,00 0,30 € 72,60 € - 0,30 € -   € 72,60 € 

2. Modelação do terreno (entulhamento parcial) (m3) - 0,41 € -   € 11.411,08 0,41 € 4.700,00 € - 0,41 € -   € 4.700,00 € 

3. Mobilização do solo (ripagem) (m²) 1.441,27 0,12 € 172,95 € 3.260,31 0,12 € 391,24 € 6.307,42 0,12 € 756,89 € 1.321,08 € 

4. Espalhamento de terra (m3=m² x m) 216,19 0,41 € 89,04 € 489,05 0,41 € 201,43 € 946,11 0,41 € 389,69 € 680,16 € 

5. Aquisição de terra (m3) 
 

2,50 € -   € 
 

2,50 € -   € - 2,50 € -   € -   € 

6. Fertilizações (ton=m² x kg/1000) 3,60 85,70 € 308,79 € 8,15 85,70 € 698,52 € 15,77 85,70 € 1.351,36 € 2.358,68 € 

7. Plantação no talude "Pinus pinaster" +arbustivas - 0,25 € -   € 99 0,25 € 24,79 € - 0,25 € -   € 24,79 € 

8. Plantação no patamar "Pinus pinaster" + 

Herbáceas 
- 0,25 € -   € 31 0,25 € 7,82 € - 0,25 € -   € 7,82 € 

9. Plantação na Escombreira "Pinus pinaster" + 
Herbáceas 

- 0,25 € -   € - 0,25 € -   € 31 0,25 € 7,67 € 7,67 € 

10. Plantação No Parque de Blocos "Pinus pinaster" 

+ Herbáceas 
- 0,25 € -   € - 0,25 € -   € 33 0,25 € 8,18 € 8,18 € 

11. Plantação na Zona de Defesa "Pinus pinaster" 58 0,25 € 14,41 € - 0,25 € -   € 34 0,25 € 8,45 € 22,86 € 

12. Plantação na Área Restante "Pinus pinaster" + 

Herbáceas 
- 0,25 € -   € - 0,25 € -   € 144 0,25 € 36,01 € 36,01 € 

13. Manutenção das zonas recuperadas (m²/ano) 2.882,55 0,10 € 288,25 € 6.520,62 0,10 € 652,06 € 12.614,83 0,10 € 1.261,48 € 2.201,80 € 

 
Total 873,46 € Total 6.748,45 € Total 3.819,73 € 11.441,64 
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10 ORÇAMENTAÇÃO TOTAL DA RECUPERAÇÃO 

Foi considerado um custo de 500 € para transporte de todas as infraestruturas da pedreira 

(contentores, compressores, etc). 

O valor da remoção de resíduos foi atribuído um custo de 120 €, sendo este um valor estimado para a 

remoção de resíduos por uma empresa acreditada para o efeito.  

Quadro XVI – Resumo dos orçamentos para cada Fase de Recuperação 

Fases Custo 

1ª Fase de Recuperação  873,46 € 

2ª Fase de Recuperação  6.748,45 € 

3ª Fase de Recuperação  3.819,73 € 

Remoção das Instalações 500,00 € 

Remoção dos Resíduos 120,00 € 

Total 12.061,64 € 
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10.1.1 Calendarização do Faseamento da Exploração/Recuperação 

Previsão temporal da exploração está estimada em cerca de 21,2 anos (ver ponto 7.6 do Plano de 
Lavra). 

Quadro XVII – Resumo da Exploração/Recuperação, prazos de execução e respetivos custos 

 Fases da Exploração Fases da Recuperação Prazos de Recup. Custos 

1ª
 F

as
e 

Área (m²) 3.260,31 Área Total (m²) 1.441,275 

2013-2015 873,46 € 

Produção mensal (m3) 85,29 Talude  - 

Duração (anos) 21,2 Patamar - 

Final fase exploração 2034 Escombreira - 

  
 

Parque de Blocos - 

  
 

Zona defesa 1.441,275 

  
 

Pargas de Solos - 

  
 

Área Restante - 

2ª
 F

as
e 

Área (m²) 
 

Área Total (m²) 3.266,308 

2037-2039 6.748,45 € 

Produção mensal (m3) 
 

Talude  2.478,698 

Duração (anos) 
 

Patamar 781,610 

Final fase exploração 
 

Escombreira - 

  
 

Parque de Blocos - 

  
 

Zona defesa - 

  
 

Pargas de Solos - 

  
 

Área Restante - 

3ª
 F

as
e 

Área (m²) 
 

Área Total (m²) 5.966,32 

2037-2039 3.819,73 € 

Produção mensal (m3) 
 

Talude  - 

Duração (anos) 
 

Patamar - 

Final fase exploração 
 

Escombreira 767,23 

  
 

Parque de Blocos 817,78 

  
 

Zona defesa 3.131,31 

  
 

Pargas de Solos 276,26 

    
 

Área Restante 973,74 

  Área Total de exploração (m²) 3.260,31 Manutenção da Área recuperada 2039-2041 
 

  Fim da Exploração 2034 Área Total Recuperada (m²) 10.667,90 
Custo Total 12.061,64 € 

      Fim do prazo de execução 2039 

11 CAUÇÃO 

No que se refere ao cálculo do valor da caução, é utilizada uma nova fórmula de cálculo referida no Decreto – Lei 

n.º 340/2007, de 12 de outubro, art.º 52, que se baseia na prestação de caução em função das áreas afectas 

(excluem-se as áreas virgens e as já recuperadas): 

)Arec(AvgAtl):(CtrecCtrecX +×−=  

A pedreira deve ser considerada, face ao Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro como uma pedreira de 

classe 2. 
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Após os 3 (três) primeiros anos – Programa Trienal (sendo definido como o programa contendo a descrição dos 

trabalhos de exploração e recuperação paisagística para três anos, em execução do plano de pedreira aprovado) o 

valor da caução deverá ser revisto. 

Para os 3 (três) primeiros anos: 

� Área de exploração: Fase de Exploração; 

� Área não mexida: 0 (zero) m2. 

� Áreas recuperadas ou em recuperação (zona de defesa): 1.441,27 m2. 

Quadro XVIII – Determinação do Valor de Caução 

Ctrec = Custo Total do Projecto Aprovado para a execução do PARP 12.061,64 € 

Avg = área licenciada não mexida à data do cumprimento do respetivo programa trienal 0,00 

Atl = área total licenciada (m²) 10.667,90 

Arec = Área explorada já recuperada (m²) 1.441,27 

X = Valor da caução 10.482,56 € 

 
Com base no quadro anterior propõe-se que seja aplicada à empresa responsável pela exploração da “Pedreira do 

Cadimo” a caução de 10.482,56 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PPLLAANNOO  DDEE  PPEEDDRREEIIRRAA  
  
  
  

NNOOSS  TTEERRMMOOSS  DDOO  DDEECCRREETTOO--LLEEII  NN..ºº  227700//22000011  DDEE  66  DDEE  OOUUTTUUBBRROO,,  AALLTTEERRAADDOO  EE  

RREEPPUUBBLLIICCAADDOO  PPEELLOO  DDEECCRREETTOO--LLEEII  NN..ºº  334400//22000077,,  DDEE  1122  DDEE  OOUUTTUUBBRROO  

  

  

CCAARRFFEEMMAA  
  

  --  SSOOCCIIEEDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  MMÁÁRRMMOORREESS  EE  GGRRAANNIITTOOSS,,  LLDDAA..  

  

CCAADDEERRNNOO  DDEE  EENNCCAARRGGOOSS  ––  PP..AA..RR..PP..  
 

PPEEDDRREEIIRRAA  DDOO  CCAADDIIMMOO  

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  AARRRRIIMMAALL  EE  MMEENNDDIIGGAA  

  

PPOORRTTOO  DDEE  MMÓÓSS  

  

  

ÁREA A LICENCIAR: 10.667,90 m2 

  

22001177  



 

 

1/4 

 

A – OBJECTO DA EMPREITADA 

 

Artigo 1º – Natureza dos trabalhos e fornecimentos: 

1.1 - Implantação de estacas pelos limites da pedreira, com 1,30 m acima do solo e pintadas de 

vermelho ou amarelo, para delimitação da exploração e para facilitar a fiscalização. 

1.2 - Separação e armazenamento da terra viva em pargas de solos, nos locais indicados nas 

peças desenhadas. 

1.3 - Separação e armazenamento de materiais rejeitados na escombreira, no local indicado nas 

peças desenhadas. 

1.4 - Limpeza e regularização das áreas a recuperar. 

1.5 - Transporte e espalhamento dos materiais rejeitados. 

1.6 - Transporte e espalhamento da terra viva. 

1.7 – Fertilização. 

1.8 - Execução do plano de plantação.  

1.9 - Manutenção e conservação das zonas recuperadas pelo período de dois anos. 

 

B – CONDIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 2º – O empreiteiro compromete-se a fornecer todos os materiais, adubos e sementes em boas 

condições e a assegurar o cumprimento dos trabalhos segundo as condições 

estabelecidas no presente caderno de encargos. 

Artigo 3º – O empreiteiro encarregar-se-á de remover para vazadouro a definir, todos os entulhos, 

lixos, materiais e terras rejeitados provenientes do trabalho desta empreitada. 
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Artigo 4º – O empreiteiro deverá consultar a Fiscalização em todos os casos omissos ou duvidosos, 

reservando-se esta o direito de exigir a substituição, a custos do empreiteiro, de todos os 

materiais, adubos e sementes que se verifiquem não satisfazer as condições exigidas. 

Artigo 5º – O empreiteiro deverá assegurar, em número e qualificação, a presença do pessoal 

necessário à boa execução de todos os trabalhos, bem como de elemento capaz de 

fornecer os esclarecimentos necessários sobre os mesmos trabalhos. 

 

C – CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

Artigo 6º – Os métodos e instrumentos de trabalho deverão ser previamente aprovados antes da 

realização de qualquer trabalho. 

Artigo 7º – Implantação e piquetagem 

7.1 - O trabalho de implantação e piquetagem será efectuado pelo empreiteiro, a partir das 

cotas, alinhamentos e referências fornecidas pelo dono da obra. 

7.2 - 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 no local pela Fiscalização, na 

presença do adjudicatário. 

7.3 - Uma vez concluídos os trabalhos de implantação, o empreiteiro informará desse facto, por 

escrito, a Fiscalização que procederá à verificação das marcas e, se for necessário, à sua 

rectificação, na presença do adjudicatário. 

7.4 - 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. 
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7.5 - O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referências visíveis que 

tenham sido implantadas no local por outras entidades e só pode proceder à sua 

deslocação desde que autorizado e sob orientação da Fiscalização. 

Artigo 8º – Modelação do terreno 

8.1 - O aproveitamento das terras existentes no local, provenientes das decapagens e outros 

métodos de selecção e colocadas em pargas de solos, deve ser feito de acordo com as 

suas características, rejeitando as que não forem próprias para as plantações e corrigindo, 

sempre que possível e necessário, as que forem aproveitáveis. 

8.2 - Quando as terras existentes no local não forem consideradas apropriadas para as 

plantações e sejam insuficientes, deve ter-se em atenção que as terras a trazer para o 

local devem ser francas, com boa textura, pH próximo da neutralidade, ricas em matéria 

orgânica, limpas e isentas de infestantes. 

8.3 - Os aterros devem ser feitos por camadas sucessivas de espessura não superior a 1,00 m, 

devidamente compactadas e utilizando os produtos das escavações realizadas, apenas no 

caso destes se mostrarem impróprios ou inutilizáveis se recorrerá à utilização de terras de 

empréstimo. 

8.4 - A colocação dos inertes em camadas deverá obedecer tanto quanto possível ao princípio 

da diminuição das granulometrias no sentido ascendente da sua colocação, deixando o 

terreno a cotas inferiores em 0,15 m às cotas finais de recuperação indicadas nos 

desenhos. 

8.5 - Para deixar o terreno nas cotas finais de recuperação, colocar-se-á uma última camada de 

0,15 m de terra vegetal, uniformemente espalhada sobre as camadas de inertes. 
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Artigo 9º – Fertilização 

9.1 - Em toda a zona de colocação de terra viva será feita uma adubação de fundo com adubo 

binário N.P.K. 10:20:0, tipo Fosfonitro 120 ou equivalente, à razão de 15g / m
2
 ou estrume 

de vaca bem curtido (2,5 kg / m
2
) de preferência. 

Artigo 10º – Plantações 

10.1 - O empreiteiro deverá proceder às plantações segundo as boas normas de cultura e nos 

períodos apropriados. 

10.2 - As plantações deverão ser executadas de acordo com os respectivos planos, podendo no 

entanto ocorrer modificações durante a obra, desde que aprovadas pela Fiscalização. 

Artigo 11º – O material vegetal a utilizar deverá constar de sementes que satisfaçam as condições de 

peso e capacidade germinativa geralmente adoptadas, devendo ainda respeitar os índices 

de pureza internacionalmente aceites. 

Artigo 12º – Medidas cautelares 

12.1 - O armazenamento da terra viva deverá ser feito por colocação em pargas de solos, de 

perfil trapezoidal, com altura média de 2,0 m, base maior de 20,0 m e base menor de 5,0 

m ou com as dimensões previstas nos planos. 

12.2 - O topo das pargas de solos deverá ser de forma convexa, sendo aconselhada uma 

sementeira de revestimento das pargas, com Lupinus alba (tremoço) no Outono ou 

Cocumis pepo (abóbora) na Primavera. 
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1 OBJETIVO 

O presente Plano de Gestão de Resíduos define as regras a adoptar pela empresa CARFEMA - 

SOCIEDADE TÉCNICA DE MÁRMORES E GRANITOS, LDA para a gestão dos resíduos provenientes 

da exploração da “Pedreira do Cadimo”, ao abrigo do Decreto-Lei nº 10/2010, de 4 de fevereiro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013 de 22 de fevereiro.  

2 TIPOS DE RESÍDUOS PRODUZIDOS NA PEDREIRA 

O quadro seguinte estabelece quais os resíduos produzidos na “Pedreira do Cadimo”. 
 

Quadro I - Resíduos produzidos na “Pedreira do Cadimo” 

Resíduo Proveniência Destino 
Resíduo 
Perigoso 

Material calcário inerte sem interesse 
económico 

Exploração Escombreira Não 

Terras de cobertura  
Terras de cobertura existentes nos 
locais a escavar 

Reflorestação das zonas 
afectadas pela lavra mineira 

Não 

Óleos usados Máquinas e Equipamentos Recolha por empresa licenciada 
Sim (LER 13 02 
05) 

Filtros Usados Máquinas e Equipamentos Recolha por empresa licenciada 
Sim (LER 16 01 
07) 

Pneus Máquinas e Equipamentos 
Recolha e entrega ao fornecedor 
e/ou recolha por empresa 
licenciada 

Não 

Baterias de Chumbo Máquinas e Equipamentos Recolha por empresa licenciada 
Sim (LER 16 06 
01) 

Sucatas 

Peças de desgaste (brocas, 
barrenas), latas metálicas e peças 
decorrentes de substituição em 
máquinas 

Armazenamento a granel, em 
contentores metalizados com 
tampa, até ser recolhido por 
empresa licenciada. 

Não 

Desperdícios (panos absorventes, 
fardamentos, etc) 

Manutenção de Máquinas e 
Equipamentos 

Armazenamento num contentor de 
metal até ser recolhido por uma 
empresa licenciada. 

Sim (LER 15 02 
02) 

Veículos e Maquinas em “Fim de 
Vida” 

Máquinas e Equipamentos Venda para sucata Não 

R
es

íd
uo

s 
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os
 (

R
S

U
) Matéria Orgânica 

Restos de comida, da sua 
preparação e limpeza 

Triagem Selectiva para Contentor 
adequado 

Não 

Papel e papelão 
Caixas e embalagens, papel 
resultante de trabalho 
administrativo, etc 

Triagem Selectiva para Contentor 
adequado 

Não 

Plásticos 
Garrafas, garrafões, embalagens, 
etc 

Triagem Selectiva para Contentor 
adequado 

Não 

Resíduos Indiferenciados 
Restantes RSU que não se 
enquadrem no plástico, vidro, papel 
ou matéria orgânica 

Triagem Selectiva para Contentor 
adequado 

Não 

Vidro Garrafas, copos, etc 
Triagem Selectiva para Contentor 
adequado 

Não 
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Os resíduos principais resultantes da exploração da Pedreira são os escombros, ou seja material 

calcário sem interesse económico, proveniente da exploração, que será depositado nas escombreiras.  

No entanto estes resíduos não devem ser considerados como perigosos não sendo necessária a 

classificado de Resíduo de Classe A. 

3 MEDIDAS DE CONTROLO E DE VALORIZAÇÃO 

Serão descritas as medidas de controlo e valorização para os resíduos produzidos pela exploração da 

massa de calcário, ou seja os escombros resultantes da actividade de desmonte e das terras de 

cobertura, resultantes da remoção do coberto vegetal da zona de exploração, parque de blocos e da 

escombreira. Os demais resíduos descritos no Quadro I serão valorizados (se aplicável) conforme a 

legislação aplicável  

3.1 MEDIDAS DE CONTROLO DAS ESCOMBREIRAS 

A escombreira crescerá, tanto em área como em altura à medida que a exploração for decorrendo, mas 

uma vez que estes escombros têm algum valor comercial, para além de poderem ser cedidos para 

trabalhos de recuperação de outras pedreiras, o volume da ocupação irá diminuir uma vez que será 

retirado material dela. 

De qualquer forma, poderão ainda serem tomadas medidas adicionais para minorar o impacto da 

escombreira sobre o meio ambiente, nomeadamente o impacto visual e também para garantir a 

estabilidade dos taludes destas, de modo a não pôr em perigo a segurança dos trabalhadores: 

1. Uma escombreira, se ultrapassar os 4 metros de altura, deverá ser vegetalizada de modo a 

minimizar o seu impacte visual à distância, aumentando também o factor de segurança da própria 

escombreira, uma vez que a vegetação contribui para a estabilidade dos taludes dificultando o seu 

ravinamento; 

2. A deposição dos detritos numa escombreira, terá que ser feita dum modo ordenado, 

minimizando o risco de qualquer acidente que poderia ser fatal para os trabalhadores da pedreira; 

3. Apesar de ocorrer uma revegetação natural das escombreiras, a vegetalização das 

escombreiras deverá ser antecipada fazendo-se uma sementeira pioneira de revestimento. Este 

procedimento fará com que as escombreiras tenham um aspecto menos agreste e se integre melhor 

na paisagem circundante; 
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4. A inclinação máxima nos taludes duma escombreira deverá ser de 1:2, garantindo-se assim 

condições razoáveis de fixação para as plantas. 

3.2 MEDIDAS DE CONTROLO DAS PARGAS DE SOLOS 

Serão controlados os volumes e a qualidade da sua constituição, garantindo-se que não haverá mistura 

de materiais indesejáveis provenientes da exploração. Será verificado o estado vegetativo das espécies 

de cobertura das pargas e caso necessário proceder-se-á a uma sementeira das mesmas. Este controlo 

será efectuado mensalmente pelo Responsável Técnico e pelo Empresário (ver PARP) 

3.3 PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 

Estima-se que durante o tempo de vida da Pedreira (21,2 anos) seja produzido um volume de 

escombros igual a 14.468,43 m3. 

Quadro II – Produção Mensal 

Aproveitamento (%) 60% 

Esteril (%) 40% 

N.º Meses Trabalho/ano 12 

Produção Mensal (m3): 200 

Início Actividade 2013 

Altura média da Massa Mineralizada (m) 11,1 

 
Quadro III – Produção de Resíduos 

 
Fase de Exploração 

Área explorada (m2) 3.260,31 

Volume total bruto de material a desmontar (m3) 36.171,08 

Volume total de bloco comercial (m3) 21.702,65 

Volume total de alvenaria e desperdício (m3) 14.468,43 

N.º meses Trabalho/ano 12,00 

Produção mensal média de bloco comercial (m3) 85,29 

Previsão Temporal da Exploração 21,21 
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3.4 MEDIDAS DE VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

O quadro seguinte contém o aproveitamento/valorização dos resíduos produzidos pela exploração da 

pedreira. 

Quadro IV - Aproveitamento/valorização dos resíduos 

Resíduos Aproveitamento/valorização 

Material calcário inerte sem interesse económico 
1. Enchimento da escavação na Fase de Recuperação; 
2. Cedência para trabalhos de recuperação de outras pedreiras; 
3. Aproveitamento para a fabricação de cubos 

Terras de cobertura Reflorestação das zonas afectadas pela lavra mineira 

 

4 MEDIDAS DE EMERGÊNCIA 

4.1 CONTAMINAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Não é previsível que uma exploração com esta dimensão e características de desmonte possa, 

influenciar as características físico-químicas das águas subterrâneas.  

A contaminação de águas subterrâneas apenas poderá ocorrer por derrames acidentais de óleos ou 

combustíveis, resultantes do funcionamento dos equipamentos, agravada pelo arrastamento pelas 

águas pluviais, sendo obrigatório a recolha dos solos contaminados imediatamente após ocorrência do 

derrame. É necessário, também, proceder à recolha de óleos usados e os bidões de lubrificante 

deverão ser colocados no interior de uma bacia impermeabilizada. Estes solos contaminados, e os 

óleos usados deverão ser colocados em bidões e recolhidas por empresa credenciada para recolha 

deste tipo de resíduos (tal como estabelecido no Plano de Lavra e PARP).  

As matérias existentes nas escombreiras e pargas de solos não constituem risco de contaminação das 

águas subterrâneas. 
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4.2 RISCO PARA SEGURANÇA E SAÚDE 

Os resíduos produzidos na “Pedreira do Cadimo” não constituem risco para a Segurança nem para a 

Saúde de trabalhadores ou da população na área envolvente da pedreira. 

A dimensão da escombreira não coloca problemas de estabilidade, não constituindo um factor de riscos 

para a segurança dos trabalhadores. No entanto, o dono da Pedreira, encarregado e/ou o Responsável 

Técnico (RT) deverão proceder periodicamente à monitorização do estado e estabilidade da 

escombreira. 

Nota: Todas as medidas de Emergência estão descritas no PSS da Pedreira. 

5 MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

Cabe aos responsáveis da Pedreira a monitorização do Plano de Gestão de Resíduos 

Quadro V – Responsabilidade monitorização do Plano de Gestão de Resíduos 

Operação Diariamente Periodicamente 

Controlo relativo à produção, 
armazenagem, triagem, transporte e 
destinos dos resíduos. 

Encarregado/Dono da Pedreira RT 

 

A empresa deverá manter um registo das quantidades e características dos resíduos depositados, com 

indicação da origem, data de entrega, produtor, detentor ou responsável pela recolha. Esta informação 

estará disponível para as autoridades nacionais, competentes e das autoridades estatísticas 

comunitárias que as solicitem para fins estatísticos. 

6 REVISÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

O plano de gestão de resíduos será revisto de cinco em cinco anos, tal como descrito no art.º. 10 do 

Decreto-Lei nº 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2013 de 22 de fevereiro. 
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VI - LISTAGEM DE PEÇAS DESENHADAS 
 
 

1. Elementos Gerais 

N.º Desenho Descrição Escala 

1 Localização da Pedreira sobre Carta Militar 1:10 000 

2a Carta de Localização sobre Fotografia Aérea 1:1000 

8.1a/8.1b Carta de Ordenamento  1:2000 

7.2a/7.2b/7.3a/7.3b Carta de Condicionantes  1:2000 

33.2a/33.2b Carta Geológica n.º 27-C 1:2000 

 

2. Plano de Lavra e Plano de Recuperação Paisagística 

N.º Desenho Descrição Escala 

1 Planta topográfica (implantação da área) 1:1 000 

2 Planta do Zonamento  1:1 000 

3 Planta Fase da Exploração  1:1 000 

4 Planta Fase de Modelação  1:1 000 

5 Planta da Fase de Sementeiras 1:1 000 

6 Planta da Fase de Plantações (Situação Final) 1:1 000 

7 Perfis da Fase da Exploração e da Recuperação 1:1 000 

8 Instalações sanitárias e sociais 1:50 

9 Fossa séptica 1:50 

 

2. Plano de Segurança e Saúde (PSS) 

PSS 01 Planta de Sinalização 1:1 000 

PSS 02 Planta de Evacuação 1:1 000 
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Dezembro de 2017

N

ENQUADRAMENTO NACIONAL
(limite de Porto de Mós)

1

Escala: 1/10000

CARTA DE LOCALIZAÇÃO SOBRE CARTA MILITAR
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

ECOPRISMA, ENGENHARIA E GESTÃO, LDA.

CARTA DE LOCALIZAÇÃO SOBRE CARTA MILITAR
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

Cartografia SIG: 
ECOPRISMA, ENGENHARIA E GESTÃO, LDA.

Suporte Geográfico:
Ficheiro digital base: Carta Militar 1:25 000
Portugal continental: Atlas do Ambiente. 
Direcção Geral do Ambiente. (1998)
Sistema de coordenadas:
ETRS_1989_Portugal_TM06
Extrato da Carta Militar de Portugal Série M888
-Folha 328 - Alcanede (Santarém) 
- edição 4 de 2014.

Limites CAOP (2016)
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Dezembro de 2017

ENQUADRAMENTO NACIONAL
(limite de Porto de Mós)

2a

Escala: 1/1000

CARTA DE LOCALIZAÇÃO SOBRE FOTOGRAFIA AÉREA
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

ECOPRISMA, ENGENHARIA E GESTÃO, LDA.

CARTA DE LOCALIZAÇÃO SOBRE FOTOGRAFIA AÉREA
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

Cartografia SIG: 
ECOPRISMA, ENGENHARIA E GESTÃO, LDA.

Suporte Geográfico:
Ficheiro digital base: Carta Militar 1:25 000
Portugal continental: Atlas do Ambiente. 
Direcção Geral do Ambiente. (1998)
Sistema de projecção: HAYFORD GAUSS
Datum 73
Fotografia aérea: Google Earth (8/4/2012)
Nota 1: A foto aérea é composta por um mosaico, 
por vezes com georreferenciações algo desajustadas.
Nota 2: Sobreposição do limite sobre a foto aérea
em WGS84, posteriormente ajustada a ETRS_1989_Portugal_TM06.
Nota 3: A fotografia aérea pode ter paralaxes.
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Estudo de Impacte Ambiental

Carta de Ordenamento-classificação e qualificação do solo
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

Carta de Ordenamento-classificação e qualificação do solo
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

Suporte Geográfico:
Ficheiro digital base: Carta Militar 1:25 000
Levantamento Topográfico
fornecido pelo cliente
Portugal continental: Atlas do Ambiente. 
Direcção Geral do Ambiente. (1998)
Sistema de projecção: HAYFORD GAUSS
Datum 73
Fonte: Geoportal do Municípo de Porto de Mós

Cartografia SIG: Dinis Pereira & Luís Coutinho 8.1a
Escala: 1/2000

Abril de 2016

ECOPRISMA, Engenharia e Gestão, Lda.
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Estudo de Impacte Ambiental

Carta de Ordenamento-classificação e qualificação do solo
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

Carta de Ordenamento-classificação e qualificação do solo
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

Suporte Geográfico:
Ficheiro digital base: Carta Militar 1:25 000
Levantamento Topográfico
fornecido pelo cliente
Portugal continental: Atlas do Ambiente. 
Direcção Geral do Ambiente. (1998)
Sistema de projecção: HAYFORD GAUSS
Datum 73
Fonte: Geoportal do Municípo de Porto de Mós

Cartografia SIG: Dinis Pereira & Luís Coutinho 8.1b

Abril de 2016

ECOPRISMA, Engenharia e Gestão, Lda.

Limite da pedreira
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Estudo de Impacte Ambiental

CARTA DE CONDICIONANTES - REN
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

CARTA DE CONDICIONANTES - REN
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

Suporte Geográfico:
Ficheiro digital base: Carta Militar 1:25 000
Levantamento Topográfico
fornecido pelo cliente
Portugal continental: Atlas do Ambiente. 
Direcção Geral do Ambiente. (1998)
Sistema de projecção: HAYFORD GAUSS
Datum 73
Fonte: Geoportal do Municípo de Porto de Mós

Cartografia SIG: Dinis Pereira & Luís Coutinho 7.2a
Escala: 1/2000

Abril de 2016

ECOPRISMA, Engenharia e Gestão, Lda.
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Estudo de Impacte Ambiental

CARTA DE CONDICIONANTES - REN
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

CARTA DE CONDICIONANTES - REN
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

Suporte Geográfico:
Ficheiro digital base: Carta Militar 1:25 000
Levantamento Topográfico
fornecido pelo cliente
Portugal continental: Atlas do Ambiente. 
Direcção Geral do Ambiente. (1998)
Sistema de projecção: HAYFORD GAUSS
Datum 73
Fonte: Geoportal do Municípo de Porto de Mós

Cartografia SIG: Dinis Pereira & Luís Coutinho 7.2b

Abril de 2016

ECOPRISMA, Engenharia e Gestão, Lda.

Limite da pedreira
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Estudo de Impacte Ambiental

CARTA DE CONDICIONANTES - OUTRAS CONDICIONANTES
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

CARTA DE CONDICIONANTES - OUTRAS CONDICIONANTES
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

Suporte Geográfico:
Ficheiro digital base: Carta Militar 1:25 000
Levantamento Topográfico
fornecido pelo cliente
Portugal continental: Atlas do Ambiente. 
Direcção Geral do Ambiente. (1998)
Sistema de projecção: HAYFORD GAUSS
Datum 73
Fonte: Geoportal do Municípo de Porto de Mós

Cartografia SIG: Dinis Pereira & Luís Coutinho 7.3a
Escala: 1/2000

Abril de 2016

ECOPRISMA, Engenharia e Gestão, Lda.
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Estudo de Impacte Ambiental

CARTA DE CONDICIONANTES - OUTRAS CONDICIONANTES
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

CARTA DE CONDICIONANTES - OUTRAS CONDICIONANTES
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

Suporte Geográfico:
Ficheiro digital base: Carta Militar 1:25 000
Levantamento Topográfico
fornecido pelo cliente
Portugal continental: Atlas do Ambiente. 
Direcção Geral do Ambiente. (1998)
Sistema de projecção: HAYFORD GAUSS
Datum 73
Fonte: Geoportal do Municípo de Porto de Mós

Cartografia SIG: Dinis Pereira & Luís Coutinho 7.3b

Abril de 2016

ECOPRISMA, Engenharia e Gestão, Lda.

Limite da pedreira
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Estudo de Impacte Ambiental

CARTA GEOLÓGICA
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

CARTA GEOLÓGICA
CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

Suporte Geográfico:
Ficheiro digital base: Carta Militar 1:25 000
Levantamento Topográfico
fornecido pelo cliente
Portugal continental: Atlas do Ambiente. 
Direcção Geral do Ambiente. (1998)
Sistema de projecção: HAYFORD GAUSS
Datum 73
Fonte: Geoportal do Municípo de Porto de Mós

Cartografia SIG: Dinis Pereira & Luís Coutinho 33.2b

Abril de 2016

ECOPRISMA, Engenharia e Gestão, Lda.

Limite da pedreira
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Estudo de Impacte Ambiental
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CARFEMA - SOCIEDADE TECNICA MARMORES E GRANITOS, LDA

Suporte Geográfico:
Ficheiro digital base: Carta Militar 1:25 000
Levantamento Topográfico
fornecido pelo cliente
Portugal continental: Atlas do Ambiente. 
Direcção Geral do Ambiente. (1998)
Sistema de projecção: HAYFORD GAUSS
Datum 73
Fonte: Geoportal do Municípo de Porto de Mós

Cartografia SIG: Dinis Pereira & Luís Coutinho 33.2a
Escala: 1/2000
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