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Resumo
A análise do risco ambiental deve ser encarada como um indicador dinâmico das
relações entre os sistemas naturais (riscos naturais) e a estrutura produtiva (riscos
tecnológicos).
A presente dissertação tem como objetivo principal desenvolver uma estratégia
metodológica de análise do risco nas pedreiras em exploração no território charneira entre
o Norte e o Centro de Portugal Continental. Por forma a atingir esse objetivo, efetuou-se
uma caraterização ambiental, social e económica do território em análise – o cerne do
Entre-Norte-e-Centro – com especial enfoque nas pedreiras licenciadas e em exploração e
na sua área envolvente. Concomitantemente, realizou-se uma análise do processo
produtivo das pedreiras cujo licenciamento integrou o processo de Avaliação de Impacte
Ambiental. Os trabalhos de caraterização do território foram executados mediante a
utilização de Sistemas de Informação Geográfica. A construção da estratégia metodológica
baseou-se nos estudos efetuados sobre o território e as pedreiras sob apreço, na legislação
nacional

em

vigor,

em

diversas

normas

(portuguesa,

espanhola,

europeia

e

australiana/neozelandesa), nos Estudos de Impacte Ambiental (EIA) disponíveis, bem
como em visitas de campo ao território e às pedreiras em análise.
O cerne do Entre-Norte-e-Centro possui uma área de 151 195 ha e é formado por sete
concelhos: Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca
e Vila Nova de Paiva. Carateriza-se por ser um território com forte aposta na extração
mineira, onde existem 55 explorações licenciadas de massas minerais (pedreiras). O maior
número de pedreiras regista-se nos concelhos de Castro Daire (22 pedreiras), Moimenta da
Beira (12 pedreiras) e Sernancelhe (11 pedreiras). Os subsetores produtivos são: subsetor
das rochas ornamentais (76%) e subsetor das rochas industriais (24%). Identificaram-se
como principais perigos associados ao setor das pedreiras (fase de construção, de
exploração e de desativação): alteração da morfologia do terreno; deposição de terras nas
linhas de água; presença de contaminantes (exemplo: partículas sólidas em suspensão ou
hidrocarbonetos); compactação dos solos; projeção de blocos; presença de contaminantes
nos anexos de pedreiras (parque de blocos e instalações de apoio) e falta de manutenção
das pedreiras. Convém contudo salientar que as maiores vulnerabilidades do território em
análise prendem-se ao elevado risco de incêndio, à presença de falhas geológicas e à
extensa rede hidrográfica, sendo vantajosa, pode reproduzir a célere difusão de poluentes
em caso de acidente. No entanto, os riscos de incêndio e a extensa rede hidrográfica não
II

coincidem com a localização das pedreiras e sua envolvente imediata. Verifica-se que os
riscos tecnológicos associados aos dois subsetores, são na sua grande maioria os mesmos.
Como principais riscos ambientais, verificam-se os riscos de contaminação, de erosão,
geomorfológicos e de acidente. Com vista à prevenção e minimização destes riscos
apresentam-se algumas medidas consideradas relevantes e necessárias concretizar no curto
e médio prazo.

Palavras-chave: Avaliação de Impacte Ambiental, Estudos de Impacte Ambiental,
Pedreiras, Riscos Ambientais, Sistemas de Informação Geográfica, Território
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ENVIRONMENTAL RISKS ASSOCIATED WITH THE QUARRIES SECTOR
IN THE TERRITORY “O CERNE DO ENTRE-NORTE-E-CENTRO”

Abstract
The environmental risk analysis should be faced as a dynamic indicator of the
relations between natural systems (natural risks) and the productive structure
(technological risks).
This dissertation has as main objective to develop a methodological strategy of risk
analysis in quarries under exploration in the hinge territory between the Central and
Northern regions of mainland Portugal. To achieve this objective, it was performed an
environmental, social and economic characterization of that territory – o cerne do EntreNorte-e-Centro. Therefore, it was performed a productive process analysis of the quarries
whose licensing integrated the Environmental Impact Assessment. The territory
characterization work was completed using Geographic Information Systems. The
methodological strategy construction was based on studies performed over the territory and
the quarries under the existing national regulation, in many standards (Portuguese, Spanish,
European and Australian/New Zealander), in Environmental Impact Studies (EIS)
available, as well as in field visits to the territory and the quarries in study.
The – o cerne do Entre-Norte-e-Centro – has an area of 151 195 ha and it is
represented by seven municipalities: Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira,
Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva. It is a territory with a strong
commitment in mining, where there are 55 mineral masses licensed explorations (quarries).
The greater number of quarries is in the municipalities of Castro Daire (22 quarries),
Moimenta da Beira (12 quarries) and Sernancelhe (11 quarries). The productive subsectors are: the ornamental rocks sub-sector (76%) and the industrial rocks sub-sector
(24%). It was identified as main risks associated with the rock sector (construction,
exploration and deactivation stages): change of terrain morphology; deposition of lands in
waterlines; presence of contaminants (i.e. solid particulate particles in suspension or
hydrocarbons); soil compaction; blocks projection; presence of contaminants in quarries
annexes (blocks park and support facilities) and lack of maintenance in the quarries. It is
IV

important to point out that the higher vulnerabilities of the territory in question are related
to fire hazard, presence of geological faults and the wide hydrographic network, although
advantageous, may lead to a fast spread of pollutant in case of accident. However, fire
hazard and the wide hydrographic network do not match with the quarries, location and
their immediate surroundings. It can be observed that the technological risks associated
with the two sub-sectors are mostly the same. As main environmental risks, it is confirmed:
contamination, erosion, geomorphological and accidental risks. With the purpose of
preventing and reducing these risks, there are presented some measures considered relevant
and necessary to accomplish in a short and medium-term.

Keywords: Environmental Impact Assessment, Environmental Impact Studies,
Quarries, Environmental Risks, Geographical Information Systems, Territory.
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Capítulo 1. Introdução
Neste capítulo enquadra-se de modo conciso a temática da presente dissertação, indicam-se os objetivos e a estrutura da mesma.

1.1. Enquadramento e Objetivos

A noção do risco não é estática, reúne uma abrangência de opiniões (Almeida, 2014;
Ferreira et al., 2016), contudo está ininterruptamente associada a prováveis efeitos de
ocorrência do dano, isto é, confronta-se frequentemente com uma indefinição aliada a uma
circunstância futura, onde o risco se manifestará. Normalmente, o risco é relacionado a um
efeito negativo de um dano.
O risco ambiental atua em diferentes vertentes, dependendo do tipo de projeto. Deste
modo, torna-se fundamental aplicar a análise do risco ambiental no processo de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) no setor das pedreiras. Isto porque a análise do risco ambiental
permite facultar informações claras e eficientes, essenciais na tomada de decisão, tornando-se
uma parte pertinente e imprescindível nos Estudos de Impacte Ambiental (EIA). Permitindo,
também a minimização dos perigos quando se iniciar a contrução, exploração e desativação
das pedreiras e, consequentemente, dos riscos.
Verificam-se ainda lacunas de conhecimento que complicam a sua concretização, sendo
elas, a complexidade na exposição dos cenários de acidente, tal como a inexistência de
critérios de aceitação e/ou tolerância do risco e a ausência de entendimento relativamente aos
métodos a adotar. Além do mais, verifica-se uma diferença considerável no nível de
desenvolvimento deste fator ambiental em EIA, originado em Portugal (Correia Marques et
al., 2014).
Salienta-se no setor das pedreiras diversos riscos potenciais em todas as fases
(construção, exploração e desativação). As suas operações, dada a sua natureza, têm um risco
tecnológico inerente, e podem modificar extremamente os ecossistemas preexistentes e
prejudicar os regimes hidrogeológicos e hidrológicos. Podem transformar visceralmente o
substrato, alterar padrões de paisagem e integridade, destruir o habitat natural e interromper a
sucessão natural. Além do mais, a extração de massas minerais incrementa a emissão de
poeiras, a poluição sonora e o tráfego de e para a zona das pedreiras. Assim sendo, estas
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operações exercem uma pressão crescente sobre os solos e os recursos hídricos limitados,
acelerando os processos de erosão e subsequentemente a destruição das terras aráveis
existentes (Darwish et al., 2011).
No território constituído pelos concelhos de Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da
Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva, denominado por Correia Marques et
al. (2015) como “o cerne do Entre-Norte-e-Centro”, as explorações de massas minerais
(pedreiras), marcam o presente como marcaram o passado (Correia Marques et al., 2014a,b).
Estes estudos realizados pela Unidade de Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, na sequência de um pedido da empresa EGSP - Energia e Sistemas de Potência,
mostraram também a importância de apostar nestes recursos endógenos, como forte
potencialidade, para o desenvolvimento desta área territorial.
Neste contexto surge a presente dissertação que visa analisar os riscos ambientais
associados às pedreiras licenciadas e em exploração neste território charneira entre as regiões
Norte e Centro de Portugal Continental.
O trabalho desenvolvido nesta dissertação pretendeu alcançar os seguintes objetivos:


Caraterizar o território “o cerne do Entre-Norte-e-Centro”, com especial
enfoque nas pedreiras licenciadas e em exploração e na sua área envolvente;



Estudar as pedreiras em exploração no território sob apreço cujo licenciamento
integrou o processo de AIA;



Propor uma estratégia metodológica para a análise do risco ambiental
associado às pedreiras licenciadas e em exploração do território em análise.

1.2. Estrutura da Dissertação
A presente dissertação divide-se em oito capítulos principais, bibliografia e anexo. Neste
primeiro capítulo de introdução é elaborado o enquadramento ao tema do trabalho, são
apresentados os objetivos e o âmbito de realização. Posteriormente, no segundo capítulo
expõe-se a temática do risco ambiental, onde são apresentadas as definições dos conceitos,
referido o enquadramento legislativo e normativo, e as técnicas de análise do risco. Por sua
vez, o terceiro capítulo diz respeito às caraterísticas gerais do setor das pedreiras. A
metodologia adotada, com a finalidade de concretizar os objetivos estipulados, é descrita no
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quarto capítulo. Neste capítulo faz-se também uma caraterização física e administrativa do
território. Subsequentemente, o quinto capítulo diz respeito à caraterização ambiental, social e
económica do cerne do Entre-Norte-e-Centro. Seguidamente, no sexto capítulo apresenta-se o
processo produtivo, nomeadamente o processo de extração, do setor das pedreiras, tanto no
subsetor das rochas ornamentais como no subsetor das rochas industriais. A proposta de uma
estratégia metodológica de análise dos riscos das pedreiras licenciadas e em exploração do
território em análise, é descrita no sétimo capítulo. No oitavo capítulo são expostas as
conclusões deste estudo. Por fim, apresenta-se a bibliografia consultada e o anexo com a
listagem de todas as pedreiras licenciadas no território em análise.
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Capítulo 2. Risco Ambiental
A ideia do risco acompanha o Homem e a sociedade desde a antiguidade, quando ainda
eram simplesmente os riscos naturais que ameaçavam a segurança e estabilidade de certos
grupos. O intensificado crescimento populacional, as incalculáveis alterações e os impactos
sobre as questões físico-naturais, que constituem o espaço e a ocupação irregular de encostas
e de planícies de inundação, aceleram processos que antes eram apenas naturais. Tendo em
conta estes fatores, o tema “riscos ambientais” tem vindo a ser cada vez mais divulgado no
meio académico (Ferreira et al., 2016).
O risco ambiental pode ser pensado como a probabilidade e consequência da ocorrência
de incidentes originados pelas atividades espontâneas ou antropogénicas transmitidas através
de meios ambientais. Sendo assim, o risco ambiental pode exercer efeitos nocivos ou fatais
nos seres humanos e no ambiente natural. O surgimento de estudos sobre riscos ambientais
assinala um ponto de viragem estratégica para a proteção ambiental, porque a previsão e a
gestão são executadas antes da ocorrência de acidentes (Shao et al., 2013).
No setor das pedreiras verifica-se a existência dos riscos ambientais inerentes à fase de
construção, de exploração e de desativação. A apreciação genérica das regras de segurança
utilizadas no modus operandi deste setor, corresponde ao seguimento das normas técnicas
particulares que o regularizam, sendo que a preocupação social com a eventual ocorrência de
acidentes graves, edificou a necessidade de elaborar padrões nacionais e internacionais. Por
conseguinte, consegue-se proceder à análise, avaliação e gestão do risco intrínsecos a cada
estrutura de forma exequível. Esta gestão dos riscos aplicada ao setor das pedreiras depara-se
ainda em fase prévia quando comparada com diferentes setores, como por exemplo, as
indústrias aeronáuticas e nucleares, pelo que é relevante apostar na criação de metodologias
de análise dos riscos neste setor (Sá, 2012).

2.1. Conceitos Inerentes

Em primeira instância torna-se fundamental definir alguns conceitos presentes ao longo
da dissertação que, dada a sua relevância, se demonstram fulcrais à compreensão da mesma.
Deste modo, o risco consiste, segundo a UNE 150008:2008, no “produto da
probabilidade de ocorrência de um evento (cenário de acidente) e a potencial consequência
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negativa do mesmo sobre o ambiente natural, humano e socioeconómico”. Na NP ISO
31000:2013 é definido como o “efeito da incerteza na consecução dos objetivos, sendo que o
efeito será um desvio, positivo ou negativo, relativamente ao esperado”.
O perigo é um conceito que é geralmente confundido com o risco, porém tem um
significado diferente. O perigo, de acordo com o Decreto-lei (DL) nº 150/2015 de 5 de agosto,
é “a propriedade intrínseca de uma substância perigosa ou de uma situação física suscetível de
provocar danos à saúde humana e ou ao ambiente”.
Quando se aborda a temática risco, é fundamental compreender a distinção entre este
conceito e a fonte do risco. Assim sendo, a fonte do risco é “o elemento que, por si só ou em
combinação com outros, tem o potencial intrínseco de originar um risco” (NP ISO
31000:2013).
De acordo ainda com a NP ISO 31000:2013: a apreciação do risco é o “processo global
de identificação do risco, de análise do risco e de avaliação do risco”; a identificação do risco
pode ser explicada como o “Processo de pesquisa, de reconhecimento e descrição dos riscos”;
a análise do risco é o “Processo destinado a compreender a natureza do risco e a determinar o
nível do risco”; e a avaliação do risco define-se como o “processo de comparação dos
resultados da análise do risco com os critérios do risco para determinar se o risco e/ou a
respetiva magnitude é aceitável ou tolerável”. Esta mesma norma define tratamento do risco
como o “processo para modificar o risco”.
Torna-se fundamental referir, segundo a Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, que acidente
grave consiste num acontecimento incomum com consequências relativamente restritas no
tempo e no espaço, passível de afetar as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o ambiente;
enquanto que catástrofe consiste num acidente grave ou a série de acidentes graves passíveis
de promoverem

elevados

prejuízos

materiais

e, por ventura,

vítimas,

afetando

desmesuradamente as condições de vida e o âmbito socioeconómico em áreas ou em todo o
território nacional.

2.2. Enquadramento Legislativo
A legislação nacional pertinente para esta dissertação está exposta na tabela 1, que
posteriormente será descrita.
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Tabela 1: Enquadramento legislativo, objetivos e aplicabilidade (Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de agosto,
Decreto-Lei n.º 147/2008 de 29 de julho, Lei n.º 27/2006 de 3 de julho)

Documento

Objetivo

Aplicabilidade

Decreto-Lei n.º 150/2015, de
5 de agosto

Prevenção de acidentes graves que
envolvem substâncias perigosas e a
limitação das suas consequências
para o Homem e o ambiente.

Estabelecimentos nacionais,
onde estejam presentes
substâncias em quantidades
superiores aos limiares definidos
na parte 1, do Anexo I.

Decreto-Lei n.º 147/2008, de
29 de julho

Responsabilizar financeiramente o
poluidor relativamente aos danos
provocados no ambiente.

Causadores de danos ambientais,
bem como das ameaças
iminentes desses danos, quer de
forma involuntária, quer por
negligência.

Lei n.º 27/2006, de 3 de julho

Prevenção dos riscos coletivos
intrínsecos a situações de acidentes
grave ou catástrofe, de atenuação
dos seus efeitos e de proteção e
auxílio às pessoas e bens em perigo
quando as situações ocorram.

A proteção civil é desenvolvida
em todo o território nacional.

2.2.1. Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto

O Decreto-Lei (DL) n.º 150/2015, de 5 de agosto, faz a transposição para o direito interno
da Diretiva n.º 2012/18/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012
(Diretiva Seveso III). Este diploma revogou o DL n.º 254/2007, de 12 de julho, alterado pelo
DL n.º 42/2014, de 18 de março, e corresponde ao regulamento de prevenção de acidentes
graves que compreendem substâncias perigosas e de delineação das suas consequências para a
saúde humana e para o ambiente.
O acontecimento de acidentes de enorme dimensão associados com a libertação de
substâncias perigosas gerou a emergência de serem estabelecidos mecanismos para a sua
prevenção e inspeção dos perigos associados, tal como para a delimitação das suas
consequências para a saúde humana e para o ambiente.
É neste contexto que o âmbito da aplicação do DL n.º 150/2015 de 5 de agosto foi
desenvolvido e simplificado, passando a abranger todos os estabelecimentos, na qual se
verifique a presença de substâncias perigosas em quantidades iguais ou superiores aos
constatado no anexo I do regulamento. Descarta-se deste âmbito de aplicação: os
estabelecimentos, as instalações ou as áreas de armazenagem militares; os perigos associados
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às radiações ionizantes emitidas por substâncias e o transporte rodoviário, ferroviários, aéreo
e por vias navegáveis interiores e marítimas de substâncias perigosas; o transporte de
substâncias perigosas em conduta; todos os estabelecimentos nos quais se encontrem
presentes ou possam ser geradas as substâncias perigosas; a prospeção, extração e
processamento de minerais executados pelas indústrias extrativas que aplicam substâncias
perigosas; e os locais de descarga de resíduos, compreendendo o armazenamento de resíduos
no subsolo.
Este DL aplica-se às pedreiras do território em análise, uma vez que estas utilizam
explosivos para a individualização dos blocos. Caso não cumpra as regras de segurança
(exemplo: quando a quantidade de explosivos aplicados for maior do que indicado), pode ter
como consequência um acidente grave para a os funcionários das pedreiras e para o ambiente.
Neste regulamento instituem-se exigências gerais e específicas viradas aos operadores
dos estabelecimentos e às autoridades, no que concerne à salvaguarda de acidentes graves e à
delimitação das suas consequências para o Homem e para o ambiente. Por isso, os operadores
são sujeitos a cumprir obrigações em caso de acidente.
O mesmo DL refere que os operadores dos estabelecimentos de nível superior de
perigosidade têm a responsabilidade para executar as obrigações alusivas à formação do
relatório de segurança. Este relatório tem como princípio base demonstrar que as medidas
necessárias de prevenção, controlo e limitação das consequências de um acidente grave foram
adotadas na prática.
A sua revisão e, se necessário, a sua atualização deve ser realizada de cinco em cinco
anos, considerando, caso aplicável, a informação facultada pelos operadores dos
estabelecimentos de grupo de efeito dominó ou a pedido da autoridade, sempre que se insira
no estabelecimento uma alteração considerável.
Em caso de acidente grave, o operador deve acionar de modo instantâneo os mecanismos
de emergência, particularmente o plano de emergência interno e o plano de emergência
interno simplificado (conforme aplicável), e também informar rapidamente a ocorrência às
autoridades competentes, de todas as circunstâncias do acidente e das substâncias perigosas
abrangidas. Para isso, deverá proporcionar, nos prazos definidos, os dados disponíveis para
estimar os efeitos do acidente, no Homem e no ambiente, e as medidas de emergência
estabelecidas, permitindo também a informação das medidas conjeturadas para a minimização
dos efeitos do acidente e evitar que o mesmo se repita.
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Por seu turno, a autoridade competente tem o dever de autenticar que são aplicadas
medidas de emergência necessárias e são recolhidas as informações decisivas para uma
análise completa do acidente, se imprescindível com auxílio de uma inspeção. Também,
desenvolve recomendações referentes a futuras medidas de prevenção, assim como, certifica
que o operador adote medidas temporárias necessárias.

2.2.2. Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho

O DL n.º 147/2008, de 29 de julho foi alterado pelo DL n.º 245/2009, de 22 de setembro,
pelo DL n.º 29-A/2011, de 1 de março, pelo DL n.º 60/2012, de 14 de março, e, mais tarde,
pelo, DL n.º 13/2016, de 9 de março. Determina o regulamento jurídico da responsabilidade
por danos ambientais e faz a transposição para a ordem nacional a Diretiva n.º 2004/35/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, que legitimou, segundo a
premissa do poluidor-pagador, o regulamento referente à responsabilidade ambiental
extensível à prevenção e reparação dos danos ambientais, com a modificação que lhe foi
inserida pela Diretiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, alusiva à gestão
de resíduos da indústria extrativa e pela Diretiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de Abril, referente ao armazenamento geológico de dióxido de carbono.
O presente regime jurídico pretende resolver as incertezas e os obstáculos de que se tem
envolvido a matéria da responsabilidade civil ambiental no ordenamento jurídico português,
referindo que somente desta maneira, se poderá aspirar a um verdadeiro desenvolvimento
sustentável.
O diploma nacional estabelece a distinção entre dois mecanismos de responsabilidade, a
responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa, pela prevenção e reparação de
danos ambientais. Portanto, o estatuto de responsabilidade civil subjetiva e determina as
situações nas quais os operadores-poluidores são obrigados a proceder a uma indemnização
aos indivíduos lesados pelos danos cometidos por meio de um componente ambiental.
Enquanto o regime de responsabilidade administrativa destina-se à reparação dos danos
provocados ao ambiente perante toda a comunidade.
Este DL aplica-se aos danos ambientais e às ameaças iminentes desses danos, produzidos
em consequência do desempenho de uma qualquer atividade concebida no âmbito de uma
atividade económica, independentemente do seu caráter público ou privado. São isentos, da
8

responsabilidade ambiental, danos ou ameaças iminentes por conflitos armados, de
fenómenos naturais de caráter excecional imprevisível (catástrofes naturais), e de atividades
decorrentes dos riscos nucleares, provocados pelas atividades abarcadas pelo Tratado que
erige a Comunidade Europeia da Energia Atómica ou por incidentes relativamente aos quais a
responsabilidade seja incluída pelo âmbito de algum dos instrumentos internacionais.
Este regulamento é importante para o setor das pedreiras do território, porque nestas
poderão ocorrer danos ambientais, como por exemplo, poderão ser provocados danos à água
ou ao solo, pelo derrame de óleos acidentais ou de outro tipo de hidrocarbonetos originários
do normal funcionamento dos equipamentos ou da circulação de veículos. Deste modo, os
exploradores das pedreiras devem prevenir ou reparar esses danos ambientais, procedendo,
neste caso, à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos referentes à
exploração das pedreiras, a fim de preservar as normais condições de funcionamento e à
aplicação dos silenciadores e catalisadores, de modo a asseverar a prevenção e reparação dos
riscos de contaminação do solo e da água, derivado de derrames acidentais e do ruído, da
emissão de gases e do empoeiramento, diminuindo as consequências da saúde dos
trabalhadores e passageiros.
Na ocorrência de dano ambiental, o operador é responsável pela adoção de medidas de
prevenção e reparação dos danos ou ameaças causadas. Seguidamente, o operador deve
informar obrigatoriamente e de forma imediata a autoridade competente de todos os aspetos
relativos com a existência da ameaça iminente de danos ambientais verificada, das medidas de
prevenção adotadas e do sucesso destas medidas de prevenção do dano.
Perante a não atuação do operador, a autoridade competente deve obrigar e conceder as
instruções essenciais a executar pelo operador, ou toma-as ela própria cobrando em seguida os
encargos da realização. Na ocorrência de danos múltiplos, a autoridade competente tem a
emancipação para deliberar a ordem de prioridade na sua reparação. Portanto, a autoridade
competente, pode em qualquer momento:


Obrigar que o operador faculte informações acerca da ameaça iminente de danos
ambientais, ou suspeita dessa ameaça;



Exigir que o operador aplique as medidas de prevenção necessárias;



Fornecer ao operador instruções obrigatórias relativamente às medidas de
prevenção imprescindíveis ou, dependendo do caso, revogá-las;



Efetuar, subsidiariamente e a despesas do operador responsável, as medidas de
prevenção essenciais.
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Caso seja a entidade competente a adotar medidas de prevenção e de reparação, a
entidade obriga o operador, particularmente, mediante garantias sobre bens imóveis ou de
diferentes garantias apropriadas, a cobrança ou pagamento dos custos suportados pelo dano
ou pela ameaça do dano. O direito de recuperação dos custos prescreve no prazo de cinco
anos, com início na data da conclusão das medidas adotadas, à exceção da identificação dos
operadores ou dos terceiros responsáveis suceder ulteriormente, desde de que a contagem do
prazo se inicia a partir dessa data.
Salienta-se que a autoridade competente pode deliberar a não recuperação completa dos
custos, quando o custo da recuperação for superior à importância a recuperar ou quando não
se conseguir identificar o operador.
Não obstante à inexistência de obrigatoriedade dos operadores se munirem de garantia
financeira para cobrir uma potencial insolvência, estes, contendo a responsabilidade por um
dano, devem sustentar os custos inerentes à sua reparação. Para isso, podem constituir-se
garantias financeiras mediante a assinatura de apólices de seguro, da consecução de garantias
bancárias, da comunicação em fundos ambientais ou da composição de fundos próprios
exclusivos para o efeito. Essas garantias devem obedecer ao princípio da exclusividade e não
podem ser afastadas para outras finalidades, nem para alguma oneração, total ou parcial,
proveniente ou superveniente.
Todos os interessados, como por exemplo, qualquer pessoa singular ou coletiva que é
afetada ou que possa vir a ser afetada por danos ambientais, pode apresentar à autoridade
competente considerações referentes a situações de danos ambientais, ou de ameaça iminente
desses danos, de que tenha tido conhecimento, e tem o direito de solicitar a sua interferência
nos termos do presente DL, expondo com esse pedido os dados e informações pertinentes de
que disponham.

2.2.3. Lei n.º 27/2006, de 3 de julho

A Lei n.º 27/2006, de 3 de julho sofreu alteração por duas vezes. A primeira alteração
correspondeu à Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro e a segunda alteração
correspondeu à Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto.
Esta Lei determina os princípios da Lei das Bases da Proteção Civil, estabelecendo que os
objetivos da Proteção Civil referem-se à prevenção dos riscos coletivos intrínsecos a situações
10

de acidente grave ou catástrofe, à atenuação dos seus efeitos, e à proteção e socorro das
pessoas e bens em perigo no momento em que sucedam aquelas situações. Desenvolve-se
pelo estado, regiões autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos e por todas as entidades
públicas e privadas.
Essa atividade tem caráter permanente, pluridisciplinar e multissetorial, incumbindo a
todos os órgãos e departamentos da Administração Pública incrementar as condições
imprescindíveis à sua concretização, de modo descentralizado, sem prejuízo do apoio
recíproco entre organismos e entidades do mesmo nível ou procedente de níveis superiores.
A referência e a preocupação com os riscos são discriminadamente apresentadas na alínea
2, do artigo 4.º da supracitada Lei, onde se exibem os domínios de atenuação por parte da
Proteção Civil:
a) “Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos coletivos;
b) Análise permanente das vulnerabilidades perante situações de risco;
c) Informação e formação das populações, visando a sua sensibilização em
matéria de autoproteção e de colaboração com as autoridades;
d) Planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, a
prestação de socorro e de assistência, bem como a evacuação, alojamento e
abastecimento das populações;
e) Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente
mobilizáveis, ao nível local, regional e nacional;
f) Estudo e divulgação de formas adequadas de proteção dos edifícios em geral,
de monumentos e de outros bens culturais, de infraestruturas, do património
arquivístico, de instalações de serviços essenciais, bem como do ambiente e
dos recursos naturais;
g) Previsão e planeamento de ações atinentes à eventualidade de isolamento de
áreas afetadas por riscos”.
Embora não se verifique qualquer alusão à análise do risco, torna-se fundamental o
legislador ter o conhecimento da importância e do peso que este tema detém na atualidade.
É fundamental esta Lei para os funcionários das pedreiras do território, dado que todos os
funcionários das pedreiras deverão ter acesso à informação referente aos riscos a que estão
sujeitos e, também das medidas adotadas e a adotar com a finalidade de prevenção ou de
minimização das consequências em caso de acidente grave ou catástrofe.
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Adicionalmente, toda a informação pública pretende clarificar as populações acerca da
natureza e as finalidades da proteção civil, mentalizá-las das responsabilidades que incidem
sobre cada instituição ou indivíduo, e sensibilizá-las em matéria de autoproteção.
Os órgãos competentes podem, sem prejuízo do caráter permanente da atividade da
Proteção Civil, e conforme a natureza dos acontecimentos, prevenir ou a encarar e a gravidade
e extensão dos seus efeitos atuais ou expetáveis (declarar a situação de alerta, de contingência
ou de catástrofe). Os atos aludidos correspondem ao reconhecimento da adoção de medidas
apropriadas e equivalentes à premência de encarar graus crescentes do risco.

2.3. Enquadramento Normativo

Na tabela 2 é exposto o enquadramento normativo pertinente para esta dissertação, com o
objetivo e aplicabilidade. Posteriormente, descrevem-se estas normas.

Tabela 2: Enquadramento normativo, objetivos e aplicabilidade (AS/NZS 4360:2004; IEC/ISO 31010:2009; ISO
31000:2013; UNE 15000:2008)

Documento

Objetivo

Aplicabilidade

AS/NZS
4360:2004

Proporcionar um guia genérico
para a gestão do risco, que
amplifique a sua fiabilidade e
eficiência.

Extensa gama de atividades,
decisões ou operações de
qualquer entidade pública,
empresa privada ou comunidade,
grupo ou individual.

IEC/ISO
31010:2009

ISO
31000:2013

UNE
15000:2008

Proporcionar orientação
relativamente à seleção e
aplicação de técnicas
sistemáticas para a avaliação do
risco.
Providenciar um conjunto
de princípios que deverão ser
realizados de forma a tornar
eficaz a gestão do risco.
Caraterizar o método para
análise do risco ambiental, bem
como estipular as bases para
uma gestão eficaz do mesmo.

Utilizada para efeitos de tomada
de decisão, incumbindo todos os
níveis pertinentes de uma
organização.
Organização na sua
globalidade nas suas diferentes
áreas e níveis.
Locais, atividades e
organizações de qualquer
natureza e setor produtivo, nas
fases de projeto, construção,
exploração e desativação.

Estas normas reguladoras e orientativas proporcionam regras, princípios e diretrizes para
a utilização corrente das diferentes atividades, incluindo no setor das pedreiras.
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2.3.1. Norma Australiana/ Neozelandesa (AS/NZS) 4360:2004 - Gestão do Risco

A norma AS/NZS 4360:2004 tem como objetivo principal o envolvimento da gestão para
alcançar um adequado equilíbrio entre a realização de oportunidades de ganhos e a
minimização de perdas. É parte integrante das boas práticas de gestão e um elemento
essencial da boa administração corporativa. Trata-se de um processo iterativo que consiste em
etapas que, quando realizadas em sequência, possibilitam a melhoria contínua do
desempenho.
Apesar do conceito do risco ser permanentemente compreendido em termos de perigos ou
impactes negativos, esta norma está relacionada com o risco, como a exposição às
consequências da incerteza ou desvios potenciais em relação ao projetado ou esperado. As
organizações que administram o risco de um modo eficaz e eficiente têm maior probabilidade
de atingir seus objetivos e fazê-lo com menor custo geral.
Esta norma, da gestão do risco, é aplicada, nomeadamente na Austrália e Nova Zelândia,
a uma ampla gama de atividades, decisões ou operações de qualquer empresa pública, privada
ou comunitária, grupo ou indivíduo. Esta particulariza os elementos do processo de gestão dos
riscos.
A conceção e implementação do sistema de gestão do risco de uma organização serão
influenciadas pelos seus próprios objetivos, pelos seus produtos e serviços e pelos processos e
práticas específicas aplicadas. Porém esta norma deve ser utilizada em todas as etapas da vida
de uma atividade, função, projeto, produto ou ativo.
É uma norma que fornece: uma base mais confiante e rigorosa na tomada de decisões e
planeamento; uma melhor identificação de oportunidades e ameaças, assim como, a obtenção
de um valor da incerteza e da variabilidade; uma gestão mais pró-ativa do que reativa; uma
afetação e utilização mais eficaz dos recursos; uma melhoria da gestão de incidentes, da
redução das perdas e do custo do risco envolvendo prémios de seguros comerciais; uma
melhoria da confiança das partes interessadas; e uma melhoria do cumprimento da legislação
concernente, tal como uma melhor administração corporativa.
Salienta-se que o processo de gestão do risco desta norma é muito semelhante ao da
norma IEC/ISO 31010:2009 e ao da NP ISO 31000:2013, expostas nos subcapítulos 2.3.2 e
2.3.3, respetivamente. O procedimento desta norma é ilustrado na figura 1.
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Figura 1: Estrutura Metodológica de gestão do risco seguida pela AS/NZS 4360:2004 (Adaptado de AS/NZS
4360:2004)

Seguidamente, é explanada cada etapa desta norma.


Comunicação e consulta: Este passo é importante em todas as etapas do
processo de gestão dos riscos e consiste no diálogo da equipa de trabalho com as
partes interessadas (stakeholders). É importante desenvolver um plano de
comunicação para as partes interessadas, internas e externas, na primeira etapa do
processo. Este plano deve abordar questões relacionadas com risco em si e com o
processo de gestão. A eficiência de uma comunicação interna e externa é
fundamental para garantir que os responsáveis pela implementação da gestão dos
riscos e aqueles com interesse adquirido compreendam a base sobre a qual as
decisões são tomadas e porque as ações particulares são necessárias.



Estabelecimento do contexto: Este elemento define os parâmetros básicos nos
quais os riscos devem ser geridos e elucida o objetivo para as restantes etapas do
processo de gestão dos riscos. É relevante assegurar que os critérios estabelecidos
(ex: técnicos, sociais, humanitários, ambientais, entre outros) para o processo de
gestão dos riscos têm em consideração o ambiente interno e externo da
organização.



Identificação dos riscos: Esta etapa busca identificar os riscos a serem geridos. A
identificação abrangente utilizando um processo sistemático bem estruturado é
crítica, porque um risco não identificado nesta etapa pode ser excluído de uma
análise mais aprofundada. A identificação deve incluir riscos que não estejam sob
o controlo da organização.
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Análise dos riscos: Consiste no desenvolvimento de uma compreensão do risco,
gerando elementos para auxílio à decisão relativamente à forma de tratamento e
quais as estratégias de custo-benefício da gestão dos riscos. A análise do risco
abrange as fontes do risco, as suas consequências positivas e negativas e a
probabilidade dessas consequências poderem ocorrer. Os fatores que afetam as
consequências e a probabilidade podem ser identificados. O risco é analisado pela
combinação de consequências e da sua probabilidade. Na maioria das
circunstâncias, os controlos existentes são considerados. Uma análise preliminar
pode ser realizada para que riscos semelhantes sejam combinados ou riscos de
baixo impacto sejam excluídos do estudo detalhado. Os riscos excluídos devem,
sempre que possível, ser enumerados para demonstrar a exaustividade da análise
do risco.



Avaliação dos riscos: O objetivo da avaliação dos riscos implica a tomada de
decisões com base nos resultados obtidos na análise dos riscos, sobre os riscos
prioritários e para os quais deve ser necessário a aplicação de tratamento. A
avaliação dos riscos compreende a comparação do nível do risco encontrado no
decorrer do processo de análise com os critérios estabelecidos, quando o contexto
foi considerado. Em algumas circunstâncias, a avaliação dos riscos pode levar a
uma decisão de realizar uma análise mais aprofundada. Esta decisão será
motivada pela atitude da organização em relação ao risco e pelos critérios do risco
que foram determinados.



Tratamento dos riscos: Compreende a seleção de opções para o seu tratamento.
Após a avaliação destas opções são elaborados e implementados planos de
tratamento. O tratamento dos riscos consiste em determinar o que será realizado
em resposta aos riscos identificados.



Monitorização e consulta: A revisão contínua é essencial para garantir que o
plano permaneça significativo. Os fatores que podem afetar a probabilidade e
consequências de um resultado podem mudar, assim como os fatores que afetam a
adaptação ou custo das opções de tratamento. No entanto, torna-se fulcral repetir
o ciclo de gestão dos riscos regularmente para preservar o sistema atualizado e
eficaz.
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2.3.2. IEC/ISO 31010:2009 – Gestão do Risco – Técnicas de Avaliação do Risco

A norma internacional IEC/ISO 31010:2009 tem como objetivo fornecer uma orientação
sobre a seleção e aplicação de técnicas sistemáticas para a avaliação dos riscos.
Adicionalmente é uma norma de suporte à NP ISO 31000:2013.
A única diferença desta norma em relação à norma AS/NZS 4360:2004, reside no facto
da norma IEC/ISO 31010:2009 conter apreciação do risco que é o processo geral para a
identificação, análise e avaliação do risco.
A avaliação dos riscos proporciona aos tomadores de decisão e às partes responsáveis
uma melhor compreensão dos riscos que podem afetar a concretização dos objetivos e a
adaptação e eficiência dos controlos já implementados, fornecendo uma boa base para
decisões relativas à abordagem mais adequada a ser utilizada para tratar os riscos. O resultado
da avaliação dos riscos é um contributo para os processos de tomada de decisão da
organização.
Esta norma também é importante para a construção da estratégia metodológica de análise
do risco das pedreiras licenciadas e em exploração do território “o cerne do Entre-Norte-eCentro” (Capítulo 7). A sua matriz de probabilidade/consequência, também é representada
(Subcapítulo 7.3) Essa matriz é empregue para classificar os riscos e consiste no cruzamento
da probabilidade de um determinado evento acontecer com as suas consequências, isto é, o
que conduzirá no caso de ocorrer. Portanto, o nível do risco é ulteriormente lido por meio da
matriz final.

2.3.3. Norma Portuguesa ISO 31000:2013 – Gestão do Risco

A Norma Portuguesa ISO 31000:2013 tem como objetivo estabelecer um conjunto de
princípios que devem ser cumpridos de forma a tornar eficiente a gestão do risco. Refere que
em todos os tipos de organização existem fatores e influências (internas e externas) que geram
incertezas sobre como e quando as organizações irão alcançar os seus objetivos. Do efeito
desta incerteza sobre os objetivos resulta o risco.
A norma demonstra que todas as atividades de uma organização incluem risco e que estas
gerem o risco mediante a sua apreciação (identificação, análise e avaliação). Ao longo deste
processo, as organizações comunicam e consultam as partes interessadas, monitorizam e
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corrigem o risco e controlam se o tratamento que se executa sobre este é suficiente para
assegurar que o risco não tem a necessidade de novo tratamento. Esta norma aborda a
descrição pormenorizada deste sistemático e lógico processo, sendo extensível a qualquer tipo
de forma do risco, em qualquer âmbito ou contexto.
Torna-se fundamental estabelecer o contexto, porque a partir deste obtém-se uma maior
eficiência da gestão dos riscos na organização.
Na figura 2 está explícita a estrutura metodológica seguida por esta norma, que é a
mesma seguida pela norma IEC/ISO 31010:2009.

Figura 2: Estrutura Metodológica de gestão do risco seguida pela NP ISO 31000:2013 e pela norma IEC/ISO
31010:2009 (Adaptado de ISO 31000:2013 e de IEC/ISO 31010:2009)

2.3.4. Norma Espanhola UNE 150008:2008 – Análise e Avaliação do Risco
Ambiental

A Norma Espanhola UNE 150008:2008 foi elaborada pela AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación) e tem como objetivo principal a descrição do
método para analisar e avaliar o risco ambiental, mas também estabelecer as bases para uma
gestão eficaz do mesmo e facilitar a tomada de decisões sobre esta matéria, no âmbito das
empresas, administrações públicas e outras organizações.
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Atendendo a uma possível realização do relatório de estudo do risco ambiental, salientase que esta norma não fornece ferramentas específicas, técnicas de análise ou cálculo de
algoritmos do risco ambiental e não estabelece uma definição dos termos ou requisitos legais
de caráter concernentes à gestão do risco ambiental.
A sua aplicação corresponde, essencialmente, às atividades e às organizações de qualquer
natureza. Serve, também como uma referência para as avaliações de preparação, análise do
risco ambiental nas fases de conceção, construção, operação ou exploração, e para o
desmantelamento ou demolição da instalação.
Esta norma também é fundamental para a realização da estratégia de análise do risco das
pedreiras licenciadas e em exploração no território em apreço (Capítulo 7). As suas fórmulas
também são relevantes para o cálculo das probabilidades e das consequências, assim como as
tabelas auxiliares que possibilitam realizar esse cálculo (Subcapítulo 7.3).
O processo do risco ambiental seguido por esta norma é explícito na figura 3.

Figura 3: Procedimento do Risco Ambiental seguida pela UNE 150008:2008 (adaptado de UNE 150008:2008)
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A norma apresenta uma metodologia que se estrutura em três etapas principais:
 Análise do risco ambiental
A análise do risco ambiental corresponde a um processo complexo que deve sempre ser
desenvolvido por meio de uma metodologia específica para estimar o risco pela combinação
de consequências e da sua probabilidade de ocorrência no ambiente. Verifica-se a existência
de muitas metodologias que foram desenvolvidas para análise dos riscos ambientais. As
principais diferenças entre si normalmente residem no grau de integridade e precisão das
técnicas e ferramentas com que se trabalha, da informação inicial de que se necessita e, como
resultado disso, do nível de detalhe dos resultados.
Na análise do risco deve-se identificar e caraterizar as potenciais fontes de perigo e os
perigos existentes. Os perigos para o ambiente de uma organização, independentemente da
sua classificação em termos de tamanho ou número de trabalhadores, estão principalmente
relacionados com as substâncias utilizadas, as condições e as atividades de armazenamento,
processamento e eliminação, e as fontes de energia utilizadas.
Este processo compreende a primeira aplicação de técnicas mais gerais relativamente a
todas as instalações industriais, com o intuito de fornecer uma hierarquia de diferentes
unidades, com base no seu risco potencial. Portanto, pondera-se então aplicar outra técnica
mais precisa, levando assim à otimização dos recursos.
No estudo devem ser recolhidas dimensões da identificação dos perigos, justificando-as
em virtude do seu potencial para danificar o ambiente. Deve-se detalhar os métodos e técnicas
utilizadas na identificação dos perigos, incluindo referências bibliográficas e quaisquer outros
elementos comumente aceites (registos, bases de dados, acidentes de instalações relacionadas,
etc.).
Uma vez concluída a identificação dos perigos, deve-se identificar os eventos iniciadores.
O evento iniciador consiste num ato físico que foi identificado por meio de numa análise
causal e pode criar um incidente ou acidente, dependendo da sua evolução no tempo e no
espaço.
A correta identificação dos eventos iniciadores permite que se trabalhe mais tarde com
sucesso na identificação e solução das causas e possibilita aplicar, da melhor forma, o cenário
acidental na qual as suas consequências estão em causa, facilitando assim a gestão do risco.
Tendo identificado os eventos iniciadores mais significativos, torna-se fundamental atribuir
uma probabilidade de ocorrência a cada evento. Normalmente neste passo é fulcral deter as
informações relacionadas aos registos históricos de incidentes e acidentes da organização,
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para uma melhor avaliação, e principalmente se a informação não for suportada por registos
históricos, é necessário incluir uma equipa multidisciplinar de especialistas.
Tendo em conta os eventos iniciadores identificados, deve ser estabelecida a sequência de
eventos ou medidas alternativas (árvore de eventos) que, com uma probabilidade conhecida,
podem levar a diferentes cenários de acidentes em que se irá estimar as consequências para o
ambiente.
Acrescenta-se que é também realizada uma descrição dos fatores potencialmente afetados
ou atuados como fatores determinantes para os eventos que iniciam o ambiente físico, biótico,
humano e socioeconómico.
O passo seguinte envolve o cálculo da probabilidade de ocorrência de cada cenário de
acidente, com base no resultado da composição das probabilidades atribuídas a cada
acontecimento alternativo ou recolhido na árvore de eventos. Para a estimativa das
probabilidades torna-se fundamental a utilização de uma técnica ou instrumento mais
apropriado, justificado sob a complexidade da árvore de falhas e analisadas sob as
informações disponíveis. O resultado desta fase de estudo corresponde à atribuição de uma
única probabilidade de ocorrência a cada um dos possíveis cenários de acidentes.
Uma vez estimada a probabilidade, para cada um dos possíveis cenários de acidentes,
deve-se estimar o dano ou consequências adversas sobre o meio recetor, tendo em
consideração as consequências sobre o ambiente natural, o Homem e o ambiente
socioeconómico.
Dada a definição do risco, e já identificados todos os cenários prováveis de acidentes e
atribuída a probabilidade de ocorrência, bem como as possíveis consequências de cada um,
deve proceder-se à estimativa dos riscos de cada evento iniciador e, finalmente, à sua
organização como um todo. Na estimativa deve-se encontrar os procedimentos de
reconhecimento do processo avaliação do risco.
 Avaliação do risco ambiental
Depois da estimativa dos riscos e antes das etapas do processo de gestão dos riscos, é
necessário avaliá-los. Portanto, a avaliação é o processo pelo qual, tendo em conta os
resultados da análise do risco efetuada e uma série de critérios ou fatores, endógenos e
exógenos, não aplicados durante a própria análise, a organização emite um critério de
tolerância e de aceitação do risco. Consiste num processo de reflexão e análise que contorna
impreterivelmente a tomada de decisões.
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Torna-se fundamental clarificar os critérios na qual a tolerância do risco é decidida,
devendo incluir, não apenas os relacionados com os limites legais, mas também os
correlacionados com a combinação de componentes sociais, políticos, económicos,
tecnológicos, científicos, culturais e éticos.
A avaliação deve fornecer os resultados num documento que inclui os resultados finais
dos trabalhos preparatórios, a discussão e as conclusões do processo, com a evidência
expressa da interferência dos administrativos da organização e correspondente aprovação do
seu mais alto representante.
 Gestão do risco ambiental
Como um todo, a gestão do risco é maioritariamente destinada a tomar as decisões mais
ajustadas sobre os riscos ambientais, com base nos critérios de segurança e eficiência
económica. Neste contexto e, tanto quanto for necessário, a análise e avaliação não é um fim
em si, mas apenas uma fase inicial da gestão dos riscos.

2.4. Técnicas de Análise do Risco
É evidente a inexistência de uma técnica ou modelo padrão de análise e avaliação do
risco específico para cada situação, dado que cada projeto apresenta distintas caraterísticas e
particularidades. Em certas situações, torna-se imprescindível a utilização de mais do que uma
técnica a fim da obtenção de resultados mais precisos.
A aplicação das normas IEC/ISO 31010:2009 e UNE 150008:2008 permite uma
independência na opção das técnicas mais apropriadas, possibilitando a cada organização a
oportunidade de determinar os seus critérios. No entanto, a escolha das técnicas de análise do
risco não é objetiva, mas é influenciada por vários motivos, assim como: a disponibilidade
dos recursos, a informação disponível e a dificuldade da sua aplicação, e a natureza e o grau
de incerteza dos dados.
Na tabela 3 evidenciam-se algumas técnicas de análise do risco ambiental que podem ser
aplicadas ao longo do procedimento de uma análise do risco no setor das pedreiras do
território sob apreço. Posteriormente são descritas com mais detalhe.
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Tabela 3: Técnicas de Análise do Risco
Técnica
Hazard and Operability Analysis (HazOp)
– Análise dos perigos e operabilidade
Preliminary Hazard Analysis (PHA) –
Análise Preliminar dos Perigos

Análise e Resultados

Aplicação

Qualitativa

Análise dos riscos

Qualitativa e
Quantitativa

Análise e Avaliação dos
riscos

“What-if?” – O que ocorreria se?
Checklists – Listas de Verificação
Failure, Mode and Effects Analysis
(FMEA) – Análise de Modos de Falhas e
Efeitos
Event Tree Analysis (ETA) – Análise de
Árvore de Eventos
Fault Tree Analysis (FTA) – Análise de
Árvore de Falhas

2.4.1. Hazard and Operability Analysis – Análise dos Perigos e Operabilidade

Na década de 60, a técnica Hazard and Operability Analysis (HazOp) foi introduzida pela
Imperial Chemical Industries. Esta indústria química britânica procurava o progresso da
análise dos perigos em processos químicos (Isimite e Rubini, 2016).
A técnica HazOp consiste fundamentalmente num procedimento indutivo qualitativo, no
qual se aprofunda de uma forma meticulosa e ordenada cada segmento do processo,
produzindo perguntas sobre o mesmo, de modo sistemático. As perguntas, apesar de serem
impulsionadas por uma lista de “palavras-guia” (tabela 4), aparecem espontaneamente através
da interação entre os membros da equipa multidisciplinar (ramos de operação, segurança,
manutenção, etc.) aplicadas a pontos críticos do sistema em análise. Na equipa
multidisciplinar, os membros devem ter uma larga experiência em projetos e processos
similares ao que será analisado (Othman et al., 2016).
Esta pode ser utilizada em diferentes momentos, durante o ciclo de vida do processo,
desde o seu desenvolvimento até à sua conclusão, incluindo a avaliação do perigo de
quaisquer modificações propostas durante a sua vida operacional (Rimkevičius et al., 2016).
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Tabela 4: Palavras-guia usadas no processo HAZOP

Palavras-guia

Desvios considerados

Não, Nenhum

Negação do propósito do projeto

Menos

Decréscimo quantitativo

Mais, Maior

Acréscimo quantitativo

Também, Bem como

Acréscimo qualitativo

Parte de

Decréscimo qualitativo

Reverso

Oposição lógica do propósito do projeto

Outro que, Se não

Substituição completa

Esta técnica de identificação dos perigos baseia-se, essencialmente, na procura
organizada das causas de possíveis desvios nas variáveis do processo, isto é, na temperatura,
pressão, caudal ou composição, em distintos pontos do sistema (designados nós de estudo ou
exclusivamente nós), ao longo da realização do mesmo, sugerindo observações com o intuito
de melhorar o processo, com a finalidade de diminuir a sua probabilidade de ocorrência
(Baybutt, 2015).
Em cada tipo de desvio são analisadas as causas e as suas consequências e são avaliadas
aceitabilidades do mesmo, por meio de uma matriz de aceitabilidade antecipadamente
estipulada. Assim, sugere-se a medida para eliminar ou monitorizar o perigo (Feltoe, 2013;
Guo e Kang, 2015).
Para a realização do HazOp, além da participação de profissionais experientes, da recolha
de informações necessárias, pormenorizadas e atualizadas relativamente ao empreendimento,
do projeto e da operação a ser estudada, é essencial dispor-se de informações sobre o
processo, a instrumentação e a operação da instalação.
O primordial desafio do HazOp é garantir que as discussões da equipa sejam focadas para
as identificações das consequências dos desvios e observações. Por vezes, as equipas têm uma
tendência natural de discutirem o processo sem muitas vezes existir valor para análise do
HazOp, mas essas discussões são inevitáveis para assegurar a qualidade das observações
(Kang e Guo, 2016).
A vantagem desta técnica reside no modo da sua aplicação, dado que se emprega a uma
série de sistemas e processos, provendo as vias imprescindíveis para uma análise e
sistematização prudente. A envolvência de uma equipa multidisciplinar produz soluções e
práticas para o tratamento dos riscos, produzindo referências escritas do processo,
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proporcionando também a reflexão clara das causas e consequências dos erros humanos e
criando um registo escrito do processo utilizado para demonstrar a diligência (IEC/ISO
31010:2009). Contudo, possui diversas limitações, como a inexistência de uma abordagem
sistemática para elucidar conclusões diferentes num resultado integrado, sendo portanto
suscetível de decisões imprecisas e injustificadas, além disso a sua análise pormenorizada
pode ser longa e dispendiosa (Othman et al., 2016).

2.4.2. Preliminary Hazard Analysis – Análise Preliminar dos Perigos

A Preliminary Hazard Analysis (PHA) representa uma técnica qualitativa cuja finalidade
consiste na identificação dos perigos, que possam provocar danos a uma atividade. Pode ser
empregue na fase prévia de uma atividade, dado que é evidente a ausência de informação
relativamente aos pormenores dos procedimentos funcionais. A sua aplicação poderá realizar-se juntamente com as listas de verificação, de maneira a retratar as causas, as consequências
e a probabilidade de ocorrência de eventos. Posteriormente, realiza-se a classificação das
consequências de acordo com os impactes consequentes. Logo, hierarquiza-se os riscos,
conforme a severidade que exibem para a atividade, e a concede-se a produção de ações
preventivas ou corretivas das falhas assinaladas (Sá, 2012).
As vantagens desta técnica referem-se, essencialmente, à capacidade da sua utilização
quando a informação existente é limitada e à importância da identificação dos riscos numa
fase prévia do ciclo de vida do sistema (IEC/ISO 31010:2009). Contudo, os resultados desta
técnica podem ser usados por outras técnicas que façam uma análise mais pormenorizada,
assim como “Failure, Mode and Effects Analysis” (FMEA), a “Failures Mode, Effect and
Critically Analysis” (FMECA) ou HazOp. As limitações referem-se ao motivo de
proporcionar informações elementares, não sendo inclusiva, ou seja, não permitindo
informações pormenorizadas relativamente aos riscos e de como estes se podem impedir
(Gong et al., 2014; Dogramadzi et al., 2014).
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2.4.3. Análise “What-if?” – O que ocorreria se?

Este sistema traduz-se numa técnica de análise qualitativa, de aplicação simples, que
permite testar possíveis omissões em projetos, procedimentos ou normas, assim como, aferir
as condutas de trabalho e proceder à identificação e gestão dos riscos. Este método pode ser
utilizado numa primeira instância na identificação dos perigos gerais sendo, por isso,
estimado como um procedimento preliminar para a execução de um estudo mais detalhado de
análise dos riscos.
A presença de uma equipa previamente selecionada, gera uma abordagem abrangente,
com base na observação do local em análise, aplicando questões do tipo “O que aconteceria
se…?”, apresentando respostas e, seguidamente, executando fichas de recomendações para
precaver problemas existentes. Por exemplo: O que aconteceria em caso de acidente se um
veículo de transporte dos blocos em pedreiras, apresentasse fuga ou derrame de combustíveis
ou de outro tipo de hidrocarbonetos? Todas as questões devem ser registadas e enumeradas, e
também todas as consequências e ações existentes correspondentes a essas questões. Em
última instância são realizadas medidas de controlo segundo a categoria do risco (UNE
150008:2008).
Esta técnica estabelece uma alternativa à técnica HazOp, sendo que a sua diferença em
relação a esta, corresponde à sua aplicação a diversos níveis do sistema, bem como o seu
diminuto grau de detalhe. Assim sendo, este método não apresenta uma técnica estrutural
como o HazOp ou o FMEA, mas, por sua vez, adequa o conceito base a uma situação própria.
É, sem dúvida, uma técnica vantajosa, porque se aplica a uma diversidade de atividades,
como por exemplo na identificação de oportunidades, no progresso de processos e de
sistemas. É também uma vantagem a identificação das atividades que possibilitem o
incremento da probabilidade de sucesso, e a simplicidade na identificação dos perigos e
riscos. Todavia, esta técnica apresenta certas limitações como por exemplo, não ser
suficientemente ampla, e como consequência diversos perigos ou riscos poderem não ser
identificados, logo requer uma equipa especializada com experiência. Esta técnica fica
completa quando são elaboradas listas de recomendações com vista à prevenção das
dificuldades intrínsecas a descontrolos, exercícios desajustados, falha humana e/ou dos
elementos (Faria, 2012).
Torna-se fundamental esta tipologia de análise, porque permite alterações nos projetos, de
modo a eliminar ou diminuir potenciais riscos. A sua continuidade está dependente das
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respostas às questões, podendo ser afetada pela experiência do técnico com a competência de
as responder. Porém, a qualidade da avaliação dependerá da qualidade da documentação, da
formação e da experiência da equipa de revisão. É uma técnica que poderá ser complementada
com outras técnicas mais estruturadas, particularmente a análise de checklists (Faria, 2012;
UNE 150008:2008).

2.4.4. Checklist – Listas de Verificação

As checklists representam a utilização de questões caraterísticas para cada tipo de projeto,
onde existem questões com um campo de ação mais genérico e outras questões com um
campo de ação mais peculiar, tendo todas elas uma sequência lógica (Sardinha Figueiredo e
Santa Catarina, 2016).
Estas listas correspondem a listas dos perigos, riscos ou falhas de controlo que foram
criadas com base em experiências passadas, seja como resultado de uma avaliação do risco
precedente ou como resultado de falhas antigas. Podem ser usadas para a identificação dos
perigos e dos riscos, em qualquer fase do ciclo de vida de um produto, processo, sistema ou
atividade, ou também usadas como complemento das distintas técnicas de avaliação do risco
(IEC/ISO 31010:2009).
A correta análise desta técnica atinge-se adotando um procedimento que elucide o âmbito
da atividade e examinando se a lista de verificação compreende corretamente esse âmbito.
Desta forma, estas listas requerem uma seleção precisa, a fim da obtenção de ótimos
resultados (Faria, 2012).
Os resultados alcançados por esta técnica são amplamente influenciados pela qualidade
da lista de verificação, ou seja, tudo depende do conhecimento e da experiência dos
indivíduos que a executam e a empregam (ISO/IEC 31010:2009). Por outro lado, como esta
análise é exclusivamente visual, os indivíduos inexperientes podem efetuá-la de forma
negativa, pondo assim em causa a qualidade dessa análise (Valdetaro et al., 2015). Outra
caraterística é que fornece somente informação de índole qualitativa.
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2.4.5. Failure, Mode and Effects Analysis – Análise de Modos de Falhas e Efeitos

O Failure, Mode and Effects Analysis mais conhecido por FMEA, foi desenvolvido pelo
exército norte-americano, em 1949, e tinha como finalidade analisar os sistemas de ataque e
equipamentos na procura de potenciais falhas. Estas falhas eram classificadas conforme o seu
impacto no sucesso das missões e averiguando as condições de segurança relativas às pessoas
(Braaksma et al., 2012).
Atualmente, a FMEA é uma técnica indutiva que se baseia na análise de processos
complexos, examinando constantemente todos os modos de falha, ou seja, procurando o que
poderá fracassar e identificando os efeitos consequentes das falhas. Esta análise é praticável
dividindo o processo em porções mais elementares com o propósito de ser mais acessível para
encontrar as potenciais falhas e para propor ações de melhoria, caso ocorram falhas no projeto
ou na laboração de um produto ou serviço. Além de ser especificamente aplicada para
garantia da qualidade de um produto, processo ou serviço, pode ser aplicada a um projeto,
para identificação e análise dos riscos ambientais, sendo nos dias de hoje aplicada em certos
EIA, a nível nacional.
Esta é uma abordagem, estruturada de baixo para cima, que começa com os possíveis
modos de falha num nível e investiga o efeito no próximo nível do subsistema (Liu et al.,
2014). No entanto, a análise do risco tem um valor acrescentado considerável na validação
analítica a fim de avaliar as falhas.
O FMEA pode ser empregue com o objetivo de melhorar a gestão do risco (Liao e Ho,
2014). A identificação dos riscos e as medidas para minimizar esses riscos são componentes
importantes quer na qualidade do produto, quer na segurança (Spengler e Juhnke, 2015).
Salienta-se que o FMEA é um método qualitativo que mitiga riscos durante a fase de projeto
antes que eles ocorram (Li e Zeng, 2014).
Numa abordagem mais completa do FMEA, conhecida por FMECA (Failures Mode,
Effect and Critically Analysis), além da análise do modo de falha também se realiza uma
análise do impacto crítico que a falha pode ter sobre o sistema. Posto isto, as causas são
avaliadas mediante índices, adotando como alicerce essa quantificação na hierarquização dos
Modos de Falha (Onofrio et al., 2015).
Para analisar um produto ou sistema específico, deve-se estabelecer uma equipa
multifuncional para a realização de FMEA. O primeiro passo no FMEA corresponde à
identificação de todos os possíveis modos de falha do produto ou sistema (Liu et al., 2014).
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Em seguida, realiza-se uma análise crítica dessas falhas levando em consideração os fatores
do risco:


A gravidade (S) de um modo de falha é avaliada com base nos seus efeitos;



A ocorrência (O) é dada pela probabilidade de modo de falha ocorrer;



A deteção (D) é determinada pela capacidade de detetar o modo de falha ou
pela eficiência dos procedimentos de inspeção existentes (Vykydal et al., 2015;
Kang et al., 2017).

O risco de possíveis falhas avalia-se utilizando o Número de Prioridade do Risco (NPR),
e calcula-se com base na avaliação da gravidade da falha, da probabilidade de ocorrência e da
probabilidade de deteção:
Equação 1: NPR=SxOxD
Na equação 1, permite-nos referenciar que:
1. A intensidade de efeito mostra a extensão das perdas que ocorrerão em caso de
atualização das consequências ambientais;
2. A possibilidade da capacidade de deteção é a capacidade de identificar o
cenário antes de acontecer, o que pode levar ao controlo desse cenário;
3. A probabilidade de ocorrência de repercussões ambientais – isso é, o provável
acontecimento do evento em um determinado intervalo de tempo – específica a
frequência de um potencial mecanismo ou causa relevante para o aspeto;
4. O grau do risco é a probabilidade de um risco realmente causar danos e
prejuízos (a probabilidade de atualização do risco) (Dargahi et al., 2015).
As ações preventivas são desenvolvidas e implementadas para modos de falha com altos
níveis do risco, conforme indicado pelo valor NPR, para reduzir o seu risco. Estes índices
usam escalas de graduação que permitem a realização de uma avaliação probabilística de
alguns cenários, sendo essas probabilidades graduadas de 1 a 10 (Onofrio et al., 2015;
Roghanian e Mojibian, 2015).
O valor do NPR calculado para cada fator (ambiental) do risco é avaliado de maneira
cuidadosa segundo uma escala de relevância do risco (muito baixa, baixa, média, elevada e
muito elevada). A escala exposta possibilita categorizar os riscos e determinar e priorizar
medidas de intervenção em relação aos fatores do risco identificados, não tendo o NPR um
significado determinado.
Estes valores poderão ser organizados de uma forma emergente em função do nível de
NPR outorgado, porém torna-se inevitável gerar uma análise dos valores dos índices para uma
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melhor consistência na tomada de decisão. Com o cálculo e análise do NPR e dos índices
parciais é permitido quantificar a amplitude de cada falha e desta maneira criar uma
ordenação das prioridades das ações a serem desenvolvidas para mitigar os efeitos que certas
falhas podem gerar.
A limitação desta técnica é complexa, dado que quando cresce o FMEA, a informação
será cada vez mais difícil de encontrar. Eventualmente, os utilizadores preferem recriar o seu
próprio FMEA, do que reutilizar o conhecimento existente com risco de falhas repetidas. Por
consequência, todos os peritos têm que ser consultados novamente, por isso o processo pode
tornar-se problemático. Também não há garantia de que a nova avaliação seja uma melhoria
(Braaksma et al., 2012). Outra limitação da técnica corresponde à inexistência da análise das
falhas combinadas, porque pode causar uma certa vulnerabilidade ao sistema.
Os resultados do FMEA permitem aos engenheiros identificar os modos de falha e as
suas causas e corrigi-los durante as fases de projeto e produção. Assim, resulta uma tomada
de decisão mais fácil da gestão do risco (Liu et al., 2014).

2.4.6. Event Tree Analysis – Análise de Árvore de Eventos

A Event Tree Analysis (ETA) é uma técnica lógica e indutiva que possibilita identificar e
quantificar as possíveis causas após um evento inicial, permitindo realizar uma abordagem
indutiva com a finalidade de avaliar a confiabilidade destes (Martins e Lourenço, 2009). Isto
é, avaliar os resultados de um acidente potencial que poderiam ocorrer por ação de uma falha
ou alteração do sistema. Assim sendo, visa analisar como e porquê um evento pode suceder.
É, sem dúvida, um método que pode ser utilizado para modelar, calcular e estimar o risco.
Esta técnica executa uma exposição qualitativa dos problemas, considera de forma
quantitativa as frequências dos eventos ou probabilidades e concede a relevância alusiva às
sequências de diversas falhas ou eventos (Noroozi et al., 2013). No final obtêm-se listas de
recomendações para a minimização dos riscos e avaliações qualitativas da eficiência dessas
mesmas recomendações. Fundamentalmente exibe em determinados termos paralelismos à
FTA (Fault Tree Analysis), como por exemplo, na evolução de um plano de análise para a
ocorrência de possíveis eventos com objetivo de uma situação do risco (Faria, 2012).
Quando aplicado, um evento inicial – mau funcionamento de um sistema ou processo – é
visto como o sinal de partida. Ulteriormente, os resultados difundem-se de forma sequencial
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desde esse evento e são demonstrados graficamente, seguindo uma ordem. Posteriormente é
desenhada uma linha que corresponde ao sucesso ou fracasso, para cada função ou sistema. A
cada linha pode ser atribuída a uma probabilidade de falha específica (Faria, 2012). Por isso,
modelam-se os vários percursos do evento inicial, sendo que cada percurso, expresso na
árvore, refere-se à probabilidade de todos os eventos que irão suceder. A frequência dos
resultados exibe-se pelo produto da probabilidade individual e da frequência do evento inicial,
devido à independência dos diferentes eventos (IEC/ISO 31010:2009).
Por conseguinte, a árvore possibilita uma explanação de todo o processo nos diferentes
cenários alternativos de falhas. As consequências e falhas deverão ser todas descriminadas,
para se proceder à elaboração de uma codificação particular para cada consequência, na qual
se registam as falhas que lhes estão intrínsecas (Faria, 2012).
Salienta-se que a limitação refere que, para uma utilização como parte de uma avaliação
inclusiva, é fundamental a identificação de todos os possíveis eventos iniciais. Somente na
árvore de eventos são examinados o sucesso e o fracasso de um sistema, e algum percurso
pode condicionar os factos que surgiram em pontos de ramificações precedentes (IEC/ISO
31010:2009).

2.4.7. Fault Tree Analysis – Análise de Árvore de Falhas

A Fault Tree Analysis (FTA) foi desenvolvida por Watson e Allison, membros dos Bell
Laboratories, a pedido da Força Aérea Americana, em 1962, com o propósito de deslindar os
problemas extremamente caóticos de segurança no âmbito aeroespacial. A sua utilização
evidenciou um enorme sucesso, fazendo com que esta técnica ganhasse uma aprovação não
apenas no ramo da indústria, mas também junto do Departamento de Defesa dos EUA.
Passados alguns anos, os engenheiros e matemáticos da Boeing, aprimoraram o
desenvolvimento desta técnica (Bhangu et al., 2015).
É uma técnica que se baseia num processo lógico dedutivo que se inicia por um evento
indesejado (evento topo), e pretende verificar a combinação de eventos que sejam capazes de
levar a esse evento (UNE 150008:2008). Possibilita estimar a probabilidade de ocorrer um
evento indesejado, tal como a contribuição das diversas causas que lhes dão origem. Poderá
ser aplicada nas instalações em operação ou ainda em projeto, empregando referências
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documentais que apoiem o estabelecimento das probabilidades (Makajic-Nikolic et al., 2016;
Choi e Chang, 2016).
A probabilidade de ocorrência do evento superior indesejado é uma função dos dados de
confiabilidade dos eventos primários, que também são conhecidos como eventos básicos
(Kiran et al., 2016; Rajakarunakaran et al., 2015).
A análise qualitativa e quantitativa dos resultados determinados indica a prioridade da
prática de planos de ação, de forma a diminuir os impactes decorrentes da ocorrência dos
eventos. A FTA tem sido aplicada com sucesso em vários campos, permitindo a identificação
de aspetos críticos das possíveis falhas do sistema (Bhangu et al., 2015).
Esta técnica considera eventos combinados, o que em outras técnicas de análise do risco
não é possível. Contudo é completamente dependente das probabilidades estabelecidas para
cada evento, impondo um banco de dados fidedignos. De outra forma a análise pode ficar
comprometida, referindo probabilidades que não correspondem à realidade. Leva ao
observador um desmedido número de informação e conhecimento muito mais completo do
sistema ou situação em análise, fornecendo-lhe uma perspetiva bastante evidente da questão e
oportunidades instantâneas de atuação, para a retificação de condições indesejadas. Todavia,
as limitações desta técnica referem-se essencialmente à incerteza das probabilidades de
eventos base estarem inseridas nos cálculos da probabilidade do evento topo (IEC/ISO
31010:2009).
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Capítulo 3. O Setor das Pedreiras
Em Portugal existe uma vastíssima abundância de pedra natural, tanto em quantidade
como em qualidade, e uma tradição remota na sua aplicação com múltiplas finalidades,
frequentemente em satisfação de toda uma extensa gama de necessidades de ordem material.
A arte de trabalhar pedra natural sempre teve como intuito alcançar o aproveitamento das suas
caraterísticas de beleza, durabilidade e simples conservação (Spínola, 2015).
A indústria extrativa demonstrou, até há bem pouco tempo, uma situação depressiva,
mantida não só pelas condições do mercado, mas também pela conjuntura legislativa
orientada para a preservação do ambiente. Este setor, não obstante, não ser classificado como
o mais poluente, é olhado pela opinião pública com uma imagem pejorativa, confundindo-se
impacte ambiental com impacte visual (Martins e Carvalho, 2007).
O crescente consumo de recursos minerais conduziu à aprovação de Diretivas Europeias
que limitam o acesso aos recursos geológicos, e até mesmo, estabelecem um limite de
exploração de um jazigo mineral. Assim sendo, em Portugal, apesar da situação económica
depressiva, as atividades de prospeção, pesquisa e investigação tiveram sempre, um papel
muito marcante no que alude à valorização dos recursos minerais (Martins e Carvalho, 2007).
O setor das pedreiras é de grandíssima importância e engloba a extração e transformação
das rochas ornamentais e industriais. Portanto, divide-se por dois subsetores, o subsetor das
rochas ornamentais e o subsetor das rochas industriais (Figueiredo et al., 2001).
O subsetor das rochas ornamentais constitui um forte mercado potencial em todo o
mundo e é, nitidamente, um fundamental setor industrial para muitos países, como a Grécia,
Itália e Espanha. A sua produção e o seu consumo na União Europeia têm vindo a aumentar
constantemente ao longo dos últimos vinte anos, a uma taxa anual de 7% (Galetakis e
Soultana, 2016).
Este subsetor tem vindo a moldar-se consoante as modernas exigências do mercado,
contudo tem tido diferentes e fortes oposições por ser um recurso geológico natural, sofrendo
mais adversidades do que proteções (Carvalho et al., 2013). Por outro lado, a evolução
permanente das tecnologias extrativas conduziu a uma maior disponibilidade de matérias-primas, ao passo que o desenvolvimento das tecnologias e a preparação engrandeceram o
leque de produtos aos potenciais destinos finais. Realça-se que Portugal é um dos principais
produtores de rochas ornamentais, tendo uma grande evidência no cenário mundial e uma
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enorme contribuição para a geração de riqueza e sustentabilidade no setor (Espírito Santo
Research, 2014).
O subsetor das rochas ornamentais compreende a extração e transformação de três grupos
de rochas ornamentais, sendo eles: o mármore e outras rochas carbonatadas, o granito e
rochas similares e as ardósias e xistos ardosíferos (Figueiredo et al., 2001) (tabela 5).

Tabela 5: Tipos de Rocha Ornamental (Adaptado de Figueiredo et al., 2001)

No subsetor das rochas industriais encara-se as dificuldades devido a uma estagnação
muito expressiva na construção. A escassez de obras públicas colocadas a concurso ou
adjudicadas, a grandes consumidores destes materiais, associada a uma maior concorrência
potenciada pela enorme capacidade instalada, marcou ainda mais esta diminuição, situação
realçada também pela dificuldade nas cobranças e agravamento da situação financeira dos
clientes (ANIET, 2017).
Em geral, todas as unidades diminuíram o número de postos de trabalho, tendo-se
verificado ainda a suspensão de lavra ou mesmo o encerramento de diversas unidades
extrativas. A vertente da exportação não é propriamente aplicável a este subsetor, dado que
não é viável a exportação deste produto, verificando-se somente a sua internacionalização
pela exportação do conhecimento e experiência (ANIET, 2017).
O subsetor das rochas industriais aglomeram as empresas extrativas e/ou transformadoras
de três grupos, sendo eles: calcário, gesso e cré; saibro, areia e pedra britada e caulino e outras
argilas (tabela 6). São, especialmente, utilizados no setor da construção, no caso dos inertes
ou granulados e britas. Também, são incluídas neste subsetor todas as rochas ornamentais que
não apresentam as condições modelares para exercerem a sua função ornamental (Figueiredo
et al., 2001).
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Tabela 6: Tipos de Rocha Industrial (Adaptado de Figueiredo et al., 2001)

Este subsetor inclui-se no grupo dos recursos geológicos não metais e está conetado com
o desenvolvimento do país, consequentemente será imprescindível formar normas ou políticas
para desenvolver e certificar a sua sustentabilidade futura.
Na tabela 7 projeta-se o universo de cada subsetor, de acordo com a revisão 3 da
Classificação das Atividades Económicas (CAE).

Tabela 7: Classificação das Atividades Económicas no setor das Pedreiras segundo a CAE rev.3 (2007)
Subsetor das Rochas Ornamentais
CAE 08111 - Extração de
mámore e outras rochas
carbonatadas;

CAE 23701 - Fabricação de artigos
de mármore e de rochas similares;

CAE 08112 - Extração de
granito ornamental e rochas
similares;

CAE 23702 - Fabricação de artigos
em ardósia (lousa);

CAE 08113 - Extração de
calcário e cré;

CAE 23703 - Fabricação de artigos
de granito e de rochas, n.e.

Subsetor das Rochas
Industriais
CAE 08121 - Extração de
saibro, areia e pedra britada.

CAE 08115 - Extração de
ardósia;
CAE 08991 - Extração de
feldspato;
CAE 08992 - Extração de outros
minerais não metálicos, n.e.;
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3.1. Regras Fundamentais da Exploração

Segundo o Instituto Geológico Mineiro (1999), a exploração é uma atividade subsequente
à prospeção e pesquisa, abarcando o reconhecimento, a preparação e a extração do minério
bruto, no solo ou subsolo, assim como o seu tratamento e transformação, quando realizados
em anexos mineiros. Esta pode ser processada de quatro formas:
 Subterrânea: As escavações que são efetuadas para a retirada do minério não
estão em contato com o ar livre;
 A céu aberto: As escavações que são efetuadas para a retirada do minério
estão em contato com o ar exterior;
 A partir de perfurações: Ocorre quando a exploração do jazigo, embora
subterrâneo, se realiza à superfície, servindo-se por exemplo de sondagens;
 Hidráulica: Baseia-se na utilização da força hidráulica, utilizando-se água,
tanto subterrânea como a céu aberto, nas frentes de trabalho para o desmonte
de minério.
No que concerne ao método de lavra, carateriza-se como um aglomerado de processos e
soluções que tendem na remoção da substância útil envolvida numa fração de jazigo. Este
conceito engloba os decorrentes elementos rudimentares:
 Domínio dos terrenos;
 Tipo de preparação;
 Posição das vias de transporte;
 Forma, extensão, orientação e sentido de progressão da frente de desmonte;
 Modo de evacuação dos produtos;
 Tratamento dos vazios da exploração;
 Desenvolvimento da exploração, tanto na horizontal como na vertical.
Portanto, o método de lavra adota uma panóplia de operações de desmonte, domínio de
terrenos, traçagem, preparação, remoção, entre outros.
Seguidamente, realiza o método de desmonte, na qual se efetua a extração do minério do
maciço rochoso em exploração, e posteriormente o trabalho intrínseco à transformação dos
blocos rochosos. Este processo produtivo instaura a necessidade da utilização de princípios e
regras que regem a exploração mineira. Os princípios fulcrais da exploração são
essencialmente: a segurança, o aproveitamento eficaz do jazigo e a proteção ambiental.
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Para que haja uma utilidade eficiente do jazigo é imprescindível que se evidencie
segurança. Ao invés, incorre-se na promoção da redução laboral com a agravante da adição
dos custos de exploração, contrastando-se assim, do primeiro princípio enunciado.
A existência da exploração deve-se sobretudo à economia, aplicando um cuidado
particular aos fatores passíveis de desempenharem uma quebra imediata dos preços do custo
do minério extraído, como sejam por exemplo, o adequado desenvolvimento e administração
do trabalho, assim como, a investigação e utilização das mais certas soluções técnicas. Posto
isto, o emprego eficaz do jazigo e a proteção ambiental atuam ambos para a não extenuação
sucessiva de uma abundância mineral e paisagística, salvo raras exceções, não renováveis.
Uma exploração muito segura pode ser dispendiosa, na contraposição de Segurança
versus Economia. Por outro lado, o imperfeito aproveitamento ou uma lavra muito económica
pode ser perigosa e agressiva para o ambiente, na contraposição Aproveitamento, Economia
versus Ambiente.
O aproveitamento eficiente de fatores positivos dos bens naturais, se forem tomados em
consideração na utilização e preferência do método de exploração ocorrentes na área do
jazigo, pode determinar substanciais economias.
Evidencia-se que uma precisa utilização de um método de exploração é fundamental,
visto que é preferível usar um método regular, bem empregue e com continuidade, do que um
método “excelente”, mas que é erradamente percebido, incorretamente empregue e
imperfeitamente administrado.
O forte equilíbrio e a concordância entre os quatro princípios referidos poderão suscitar
na perfeição a exploração mineira, todavia não se deve desprezar a verdadeira relevância do
conveniente cumprimento do método de exploração (Instituto Geológico e Mineiro, 1999).

3.2. Quadro Legislativo do Setor das Pedreiras

Em Portugal, pela primeira vez através da publicação do DL n.º 89/90, de 16 de março,
instaurou-se o regime jurídico em matéria de massas mineiras (pedreiras) passando a ser
designado por “Lei das Pedreiras”. Por isso, procedeu-se assim à concretização do
estabelecido no artigo 51.º do DL n.º 90/90, de 16 de março, que aponta à consolidação da
matéria apropriada a cada tipo de recurso (massas minerais, depósitos minerais, entre outros).
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Durante os anos noventa, as atenções mantiveram-se centralizadas nos recursos não
metálicos, em consequência da conjuntura internacional adversa no que respeita aos recursos
metálicos. Foram também relevantes os problemas associados aos impactes ambientais,
sobretudo pela necessidade de adequação aos diplomas publicados no quadro da União
Europeia (UE).
A partir desse momento, as pedreiras passaram a possuir um decreto próprio, mas a sua
utilização na prática viria a demonstrar certas restrições, o que se tornou um
descontentamento pela grande expetativa depositada nesta nova lei.
Simultaneamente, surgiu a primordialidade de retificar o DL, no que toca à recuperação
paisagística por um plano mais genérico (ulteriormente público pelo Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística). Neste contexto, este regulamento foi alterado pelo DL n.º
270/2001, de 6 de outubro, que aprova o regime jurídico de pesquisa e exploração de massas
minerais (pedreiras), procurando incluir normas, no procedimento de licenciamento e
fiscalização das pedreiras, para que se destinassem a obter a adequação das explorações
existentes à lei e a imprescindível consideração dos valores ambientais. Porém, na prática,
este diploma veio a revelar-se excessivamente rígido ao querer regular por um regime
exclusivo, um universo tão extenso e especializado como é o do aproveitamento das massas
minerais das distintas classes de pedreiras, independentemente da grandeza das áreas
extrativas, das produções nominais e dos impactes ambientais associados.
Mais tarde, o DL n.º 270/2001, 6 de outubro, foi revogado pelo DL n.º 340/2007, de 12
de outubro com a finalidade substancial de adequar o primeiro DL à realidade do setor, o que
possibilitaou que fossem executados os termos a que inicialmente se sugeriu, tornando
realizável o fundamental equilíbrio entre os interesses públicos do desenvolvimento
económico, por um lado, e da proteção do ambiente, por outro.
As alterações introduzidas neste diploma foram especialmente:


a restituição do princípio do interlocutor único;



a elucidação da intervenção e das competências fiscalizadoras das diversas
entidades;



a formação de instrumentos legais com abordagens técnico-administrativas mais
eficientes e de reconhecida sustentabilidade técnica e ambiental, assim como as
figuras dos projetos incluídos e dos planos trienais.

Com as alterações efetivadas neste diploma, pretendeu-se atingir um melhor e contínuo
acompanhamento das explorações no terreno, em detrimento de uma carga administrativa
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desadaptada para a generalidade das explorações, predominantemente de pequena dimensão,
como por exemplo as explorações para a pedra de calçada e de laje.
Salienta-se a existência da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, que estabelece as bases do
regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos (neste caso, massas
minerais) presentes no território nacional.
Refere-se também que no Despacho n.º 7743/2016, da Direção-Geral de Energia e
Geologia, está presente a subdelegação dos poderes desta, no domínio de massas minerais, do
Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, nos seguintes artigos:
a) “Decidir sobre alteração às zonas de defesa, ao abrigo do artigo 4.º;
b) Emitir pareceres sobre planos de lavra, ao abrigo do n.º 3 do artigo 11.º;
c) Autorizar a prorrogação de licenças de pesquisa, ao abrigo do artigo 23.º;
d) Autorizar a transmissão da licença de pesquisa, ao abrigo do artigo 24.º;
e) Revogar licenças de pesquisa, ao abrigo do artigo 25.º;
f) Decidir sobre auto de vistoria, ao abrigo do artigo 31.º;
g) Decidir sobre alteração de regime e/ou ampliação, ao abrigo dos artigos 27.º
e 34.º;
h) Decidir sobre fusão de pedreiras, ao abrigo do artigo 36.º;
i) Declarar a caducidade da licença de exploração, ao abrigo do artigo 39.º;
j) Aprovar a revisão do plano de pedreira, ao abrigo do artigo 41.º;
k) Autorizar a mudança de responsável técnico, ao abrigo do artigo 43.º;
l) Emitir parecer sobre emprego de pólvora e explosivos na lavra de pedreiras, ao
abrigo do artigo 47.º;
m) Declarar o abandono de pedreira, ao abrigo do artigo 50.º;
n) Autorizar a suspensão da exploração, ao abrigo do artigo 50.º;
o) Decidir sobre aplicação de medidas decorrentes de fiscalizações técnicas, ao
abrigo do artigo 54.º;
p) Decidir sobre Auto de Notícia, ao abrigo do artigo 56.º;
q) Decidir sobre inquérito de acidente, ao abrigo do artigo 58.º;
r) Aplicar sanções acessórias, ao abrigo do artigo 60.º;
s) Instauração dos processos de contraordenação, ao abrigo do artigo 61.º;
t) Aplicação de medidas cautelares, ao abrigo do artigo 65.º”.
No procedimento de atribuição das licenças prevalecem duas tipologias, a licença de
pesquisa e a licença de exploração de massas minerais, para que o regime jurídico se torne
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autónomo. A pesquisa e a exploração de massas minerais são realizadas sob as oportunas
licenças, envolvendo um contrato, legitimando o seu titular a requerer ambas as licenças
pressupostas neste diploma, ou só a exploração, legitimando o seu titular a requerer apenas
esta última licença. Poderá, também, ser celebrado, um contrato, entre o proprietário do
prédio e um terceiro nos termos legais, revestindo imperiosamente o modo de escritura
pública.
O prazo mínimo instituído para os contratos de exploração é de quatro anos, contados da
data de atribuição da licença de exploração. Ao fim deste prazo, renova-se por períodos
sucessivos de igual duração.
No que concerne à atribuição da licença de pesquisa é da competência da Direção Geral
de Energia e Geologia (DGEG), tornando-se válida pelo prazo inicial máximo de um ano, a
contar desde o dia sua atribuição, na qual a pedido do titular, com 30 dias de precedência,
pode ser adiado por uma única vez e por igual período. Esta licença invalida o seu portador a
alienar ou vender as substâncias minerais extraídas, sem prejuízo da realização de análises,
ensaios laboratoriais e semi-industriais e testes de mercado no domínio de seguimento dos
fins específicos à atividade de pesquisa.
O explorador deve delinear e efetuar os trabalhos de pesquisa, de acordo com regras de
gestão ambiental responsável, avaliando, prevenindo e minorando os impactes que possam ser
provocados aos solos, flora, águas superficiais e subterrâneas, inteirando-se e cumprindo as
leis e regulamento aplicáveis e cingindo ao mínimo necessário as intervenções com a
tipologia de uso dominante vertida em planos de ordenamento eficazes.
Quando terminados os trabalhos de pesquisa, o explorador deverá executar o selamento
dos poços e sanjas, pelo preenchimento com material, entretanto extraído e depositado,
repondo a topografia e o solo em situação semelhante à inicial. Também, deverá realizar o
selamento dos furos de sondagem, de modo a impedir uma eventual contaminação dos
aquíferos.
A direção técnica da pedreira deve ser asseverada por uma pessoa que detenha formação
superior em especialidade apropriada, como tal reconhecida pela DGEG.
Salienta-se que a atribuição da licença de exploração é da competência da Câmara
Municipal, quando se trate de pedreiras a céu aberto das classes 3 e 4 e da DGEG, quando se
trate das pedreiras das classes 1 e 2 ou situadas em áreas cativas ou de reserva (tabela 8).
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Tabela 8: Classes das Pedreiras e a respetiva Entidade Licenciadora, segundo o DL n.º 340/2007, de 12 de
outubro e o Despacho n.º 7743/2016, da Direção-Geral de Energia e Geologia

Classe
1

Caraterísticas

Entidade
Licenciadora

Pedreiras que tenham uma área igual ou superior a 25 hectares.
Pedreiras subterrâneas ou mistas, e as que, sendo de céu aberto,

2

tenham uma área inferior a 25 hectares, excedam qualquer das

DGEG

pedreiras da classe 3, ou recorram à utilização, por ano, de mais
de 2 000 kg de explosivos/ano, no método de desmonte.
Pedreiras a céu aberto, que não excedam nenhum dos seguintes
limites: área máxima de 5 hectares, profundidade de escavação

3

de 10 metros, produção máxima de 150 000 toneladas/ano,
número máximo de trabalhadores 15 e utilização máxima de
explosivos até 2000 kg/ano no método de desmonte.

4

Câmara
Municipal

Pedreiras de calçada e de laje se enquadradas na definição e
limites estabelecidos para a classe 3.

Além das competências de licenciamento, compete à DGEG determinar, com índole
vinculativo para a identidade licenciadora, relativamente ao Plano de Lavra (PL) e à
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR) ou ao Instituto da
Conservação da Natureza das Florestas (ICNF), relativamente ao Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística (PARP). Caso as áreas propostas a licenciamento pela DGEG sejam
da competência de mais do que uma entidade territorialmente, no procedimento deverá ser
solicitada a pronúncia dessas entidades.
É pertinente expor que a deliberação relativamente ao consentimento ou indeferimento do
pedido de licença de exploração das pedreiras da classe 1 está submetida à corroboração do
ministro responsável pela tutela a área da economia.
Nenhuma das licenças previstas pode ser atribuída sem prévio parecer favorável de
localização. O parecer de localização é enviado pela entidade competente para a anuência do
PARP (CCDR ou ICNF) ou pela Câmara Municipal territorialmente competente. Este último
caso, verifica-se quando a área objeto do solicitado esteja incluída em área cativa, de reserva,
ou em zona para indústria extrativa perseverante do concernente Plano Diretor Municipal
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(PDM). As entidades competentes deverão proceder à emissão de localização no período
máximo de 30 dias, posteriores à exibição do pedido de parecer, finalizado o qual, na ausência
de resposta, será estimado favorável, nas situações em que a área objeto do pedido se localize
em área cativa, área de reserva ou em zona para indústria extrativa, classificado no referente
PDM.
Os pedidos para a atribuição de licença a projetos que estão sujeitos ao regime jurídico de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), em caso de Declaração de Impacte Ambiental (DIA)
favorável ou favorável condicionada, são isentos da apresentação de certidão de localização
na instrução da solicitação de licença.
É importante referir a proibição, ou a laboração condicionada, da exploração de pedreiras
quando incluídas nas zonas de defesa em torno de outras obras ou sítios, onde se evidencie
imprescindível a sua proteção. Caso a exploração das pedreiras se realizar de forma
condicionada, aplica-se o cumprimento da largura da área de defesa, assim como, as
condições estabelecidas, por decisão da DGEG.
No que respeita às vistorias realizadas à exploração, as entidades intervenientes do
licenciamento executarão a vistoria de exploração após 180 dias (contados a partir da
atribuição da licença de exploração), cada vez que o considerem apropriado em função da
natureza e dimensão da mesma, de modo a averiguarem e asseverarem a sua conformidade
com os términos e conjunturas da licença e os objetivos conjeturados no programa trienal, o
qual é apresentado de três em três anos à entidade licenciadora.
Por conseguinte, as pedreiras das classes 1, 2 e 3 devem ser alvo de vistoria à exploração,
passados três anos contabilizados da atribuição da licença e continuamente em períodos de
três anos, com intuito de verificar da execução dos objetivos pressupostos no concernente
programa trienal, das obrigações legais e das condições da licença. As pedreiras incluídas na
classe 4 estão isentas deste prossuposto.
A entidade licenciadora coordena as vistorias, devendo convocar imperiosamente as
entidades competentes para a anuência do plano de lavra e do PARP, com precedência
mínima de 15 dias.
Concluída a vistoria, elabora-se o auto de onde deve constar a conformidade da pedreira
com os termos da licença de exploração ou, contrariamente, as medidas consideradas
fundamentais a determinar para o efeito e referente prazo do cumprimento. Terminado este
prazo deve ser realizada nova vistoria, por iniciativa da mesma entidade, e na possibilidade de
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não se mostrarem efetuadas as devidas correções, serão utilizadas as medidas cautelares ou
sencionatórias consideradas essenciais.
Os titulares das pedreiras contíguas ou confinantes, que tencionam incorporar a totalidade
ou parte das concernentes intervenções, devem exibir à entidade licenciadora (DGEG ou
Câmara Municipal) uma exposição referindo os objetivos e os moldes da solicitada fusão e
assinalando a entidade que tomará a titularidade da pedreira integrante. Em virtude dos
elementos exibidos, a entidade licenciadora indicará as solicitudes a tomar a fim da emissão
de uma licença substitutiva das pedreiras incorporadas e a revisão, por junção, dos respetivos
planos.
A emissão de licença não unifica novo licenciamento nem a nova pedreira incorporante,
sendo dispensada de precedente autorização de localização ou segundo o proprietário dos
prédios em que se incluem as pedreiras preexistentes e agregadas, sucedendo o titular da
pedreira incorporante nas posições jurídicas sustadas pelos antecedentes exploradores nos
definidos marcos dos referentes contratos de exploração e licenças.
Se porventura da fusão das pedreiras, não se averiguar ampliação superior a 30%
relativamente ao conjunto das áreas licenciadas ou uma área final de ampliação superior a
25 ha, os exploradores devem proceder à comunicação prévia à Câmara Municipal. No caso
de não se pronunciarem no prazo de 20 dias, considera-se que nada têm a opor à localização,
sem prejuízo do cumprimento do regulamento jurídico de AIA, caso aplicável.
Durante a exploração torna-se obrigatório a presença de uma placa da pedreira da
empresa exploradora, data do licenciamento e a entidade licenciadora. Deve ainda conter a
sinalização apropriada, apresentado a aproximação dos trabalhos. Os limites da área
licenciada das pedreiras devem estar convenientemente sinalizados, e vedada a zona restrita à
pedreira.
No encerramento da exploração, o explorador deve encerrar a exploração e deverá
executar a recuperação da área da pedreira, em conformidade com o PARP aprovado e,
posteriormente, transmitir à entidade licenciadora o intuito de proceder ao encerramento da
pedreira, a qual transmite conhecimento às entidades responsáveis pela anuência do Plano de
pedreira (Plano de Lavra + PARP), devendo ser realizada uma vistoria com o propósito de ser
verificado o cumprimento do previsto no Plano de pedreira.
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3.3. Avaliação de Impacte Ambiental no Setor das Pedreiras
A Avaliação de Impacte Ambiental “AIA” é uma ferramenta preventiva da política do
ambiente, baseada na realização de estudos e consultas, com fatual participação pública e
análises de possíveis alternativas, que tem como finalidade a recolha de informação, da
identificação e da prevenção de danos ambientais de determinados projetos, bem como a
identificação e propostas medidas que impeçam, minimizem ou equilibrem esses danos. Isto
acontece porque existe a necessidade de uma decisão relativamente à possibilidade da
efetivação de alguns projetos e a respetiva pós-avaliação.
O regime jurídico de AIA corresponde ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
alterado pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e n.º 179/2015, de 27 de agosto, bem
como, recentemente, pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho.
Seguidamente, procede-se à explanação do processo AIA no setor das pedreiras.
 Aplicação da Avaliação de Impacte Ambiental ao Setor das Pedreiras
Numa pedreira, durante as fases de construção, exploração, alteração ou ampliação, e
desativação resultam impactes ambientais que devem ser ponderados no seu processo de
conceção, construção e funcionamento.
Estes tipos de projetos estão circunscritos pelo regulamento da AIA, como explícito no
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece que os projetos tipificados no
anexo I e os projetos tipificados no anexo II estão sujeitos a AIA. Nos projetos tipificados no
anexo II devem estar compreendidos pelos limiares estabelecidos e se localizarem,
parcialmente ou inteiramente, em área sensível e sejam classificados, por decisão de
autoridade de AIA, como passíveis de causar impacte ambiental em função da sua
localização, dimensão ou natureza. Caso não estejam compreendidos pelos limiares fixados,
nem se localizam em área sensível, sejam analisados, por deliberação da entidade licenciadora
ou competente para concessão do projeto e considerada imperiosamente a autoridade de AIA,
como possíveis de causar impacte ambiental em razão da sua localização, dimensão ou
natureza.
Esta concessão dos projetos das pedreiras é da responsabilidade da APA, enquanto
autoridade de AIA, e da CCDR, enquanto entidade licenciadora ou competente.
Na figura 4 refere-se os critérios pelos quais as pedreiras estão sujeitas a AIA, no caso
geral. Se a localização for numa área sensível, o processo de AIA é obrigatório.
43

Pedreiras sujeitas a AIA

≥15 hectares ou ≥200 000 t/ano,
ou se em conjunto com outras
medidas similares, num raio de
1 km, ultrapassarem os valores
referidos

Numa área superior a 25 hectares
Anexo I, alínea n.º 18
Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

Anexo II
Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

Figura 4: Critérios pelas quais as pedreiras estão sujeitas a AIA (caso geral), segundo a legislação nacional em
vigor

No anexo II do presente DL, estabelece-se a alteração dos limiares de abrangência
mediante a localização do projeto e determina um “caso geral” de localização, com limiares
mais elevados, das “áreas sensíveis”. Na tabela 9 estão evidenciadas as “áreas sensíveis” e a
sua respetiva classificação.
Tabela 9: Áreas sensíveis e a sua classificação segundo a legislação nacional em vigor
Áreas Sensíveis
Áreas Protegidas

Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de
conservação e zonas de proteção especiais

Zonas de proteção dos bens imóveis

Classificação
Classificadas
ao
abrigo
do
Decreto-Lei
n.º 142/2008, de 24 de julho
Classificadas nos termos do Decreto-Lei
n.º 142/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas
n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de
1979, relativa à conservação das aves selvagens, e
92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992,
relativa à preservação dos habitats naturais e da
fauna e da flora selvagens
Classificadas ou em vias de classificação definidas
nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro

São ainda submetidas a AIA, as alterações ou ampliações de projetos incluídos nas
tipologias do anexo I ou do anexo II, já aprovados, realizados ou em realização e que não
tinham sido precedentemente submetidos a AIA, na ocasião em que a alteração ou ampliação,
em si mesma, corresponda ao limiar fixado pela tipologia em causa ou na qual a alteração ou
ampliação seja considerada de incitar impacte ambiental.
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Adicionalmente, refere-se a importância dos critérios pela determinação dos contextos em
que as alterações ou ampliações das pedreiras são submetidas a AIA, dependendo das
especificidades da alteração e do ambiente afetado. A análise dos projetos sujeitos a AIA, tal
como a ilustração de factos particulares, deve ser realizada particularmente.
São ainda estipulados pelo Anexo III do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
os critérios de seleção, presentes na figura 5.
Critérios de seleção

Caraterísticas dos projetos

Localização dos projetos

Dimensão do Projeto

Afetação do uso do solo

Efeitos cumulativos
relativamente a outros
projetos

Riqueza, qualidade de
regeneração dos
recursos naturais da
zona

Caraterísticas do impacte
potencial

Extensão do impacte
(área geográfica e
dimensão da população
afetada)

Natureza transfronteiriça
do impacte

Utilização dos recursos
naturais
Capacidade de absorção
do ambiente natural,
com especial atenção
dos recursos naturais da
zona

Magnitude e
complexidade do
impacte

Produção de resíduos

Probabilidade do
impacte
Poluição e incómodos
causados

Risco de acidentes
sobretudo às substâncias
ou tecnologias utilizadas

Duração, frequência e
reversibilidade do
impacte

Figura 5: Critérios de seleção, segundo o exposto do Anexo III do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
para as Caraterísticas dos Projetos, a Localização dos Projetos e as Caraterísticas do Impacte Ambiental
Potencial
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Adicionalmente, refere-se que a capacidade de absorção do ambiente natural, tem
principal enfoque nas zonas presentes na seguinte figura 6.
Capacidade de Absorção do
Ambiente Natural, com especial
atenção para as seguintes zonas

Zonas Húmidas

Zonas Costeiras

Zonas Oceânicas

Zonas montanhosas e
florestais

Reservas e parques
naturais

Zonas classificadas
ou protegidas, zonas
de proteção especial,
nos termos da
legislação
Zonas nas quais as
normas de qualidade
ambiental fixadas
pela legislação
nacional já foram
ultrapassadas

Zonas de forte
densidade
demográfica
Paisagens
importantes do ponto
de vista histórico,
cultural ou
arqueológico

Figura 6: Capacidade de Absorção do Ambiente Natural, com especial atenção nas zonas evidenciadas, segundo
o exposto do Anexo III do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, para a Localização dos Projetos
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 Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental no Setor das Pedreiras
O procedimento de AIA aplicado ao setor das pedreiras inicia-se quando o proponente
apresenta o EIA, junto do concernente estudo prévio, anteprojeto ou projeto de execução, à
entidade licenciadora competente para autorização do projeto, dispondo de cinco dias para os
enviar para a autoridade de AIA.
Tendo a autoridade de AIA, todos elementos fundamentais à correta instrução, esta deve
solicitar, num período de três dias, as entidades competentes para proceder à escolha da
constituição da Comissão da Avaliação (CA), enviando-lhes os documentos para a apreciação
técnica do EIA.
Posteriormente, a CA realiza a apreciação prévia do EIA pronunciando-se relativamente à
sua conformidade num período de 20 dias, a contar da data de entrega do EIA na autoridade
de AIA. Por conseguinte, a Autoridade de AIA solicita o proponente para a execução da
exposição do projeto e referente EIA à CA.
Este prazo poderá ser suspenso, por uma única vez, se a autoridade de AIA, sob proposta
da CA, solicitar ao proponente elementos adicionais ou a reformulação do Resumo Não
Técnico (RNT), a fim da conformidade do EIA. Em caso de desconformidade do EIA, deve se
apresentar-se uma justificação e determina-se o indeferimento prévio do pedido de avaliação e
a resultante extinção do procedimento. Sendo o EIA conforme, a CA segue com a sua
apreciação técnica. A autoridade de AIA pede o parecer a entidades externas para as quais as
competências o fundamentem ou que possuam conhecimento técnico fundamental, devendose pronunciar no prazo de 20 dias.
Após considerado conforme pela autoridade de AIA procede-se a consulta pública, num
prazo de 15 dias, uma vez que são projetos submetidos a licenciamento industrial.
Posteriormente, no período de sete dias, depois do final da consulta pública, a autoridade de
AIA remete o relatório desta consulta à CA.
A CA, possuindo toda a documentação de significativa importância para o processo (ex:
pareceres técnicos recebidos, a apreciação técnica do EIA, o relatório da consulta pública),
executa o parecer técnico final do procedimento de AIA e envia-o à autoridade de AIA, para a
composição da proposta de DIA, dispondo de 15 dias para a sua composição e apresentação.
Na posse da DIA, a referente autoridade de AIA executa o seu despacho para o membro
do Governo responsável pela área do Ambiente, que no prazo de 10 dias, a contar da data de
receção da proposta, emite a DIA.
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Adicionalmente, salienta-se que o Conselho Consultivo de AIA (CCAIA) acompanha de
forma genérica o emprego do presente regime jurídico, executa recomendações aspirando o
melhoramento da eficiência e eficácia do processo de AIA e pronuncia-se, quando a pedido
pela autoridade nacional de AIA ou pelo membro do Governo responsável pela área do
ambiente, relativamente aos temas que lhe sejam sujeitos para apreciação (figura 7).

Figura 7: Procedimento de AIA, entidades competentes e prazos, segundo a legislação nacional em vigor
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 Entidades intervenientes no Processo de Avaliação de Impacte Ambiental no
Setor das Pedreiras
O envolvimento das entidades permite a realização de uma eficiente AIA. As entidades
intervenientes do processo de AIA no setor das pedreiras são:
 Entidade licenciadora ou competente para a autorização do projeto;
 Autoridade de AIA (Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e CCDR);
 Comissão de Avaliação (CA);
 Autoridade nacional de AIA;
 Conselho Consultivo de AIA (CCAIA).
 Dispensa de Avaliação de Impacte Ambiental para o Setor das Pedreiras
O pedido de dispensa deverá ser formalizado pelo proponente, apresentando à entidade
competente um requerimento de dispensa do procedimento de AIA, convenientemente
justificado, onde deve incluir-se a descrição do projeto e a indicação dos primordiais efeitos
no ambiente, assim como, os elementos estabelecidos na portaria do membro do Governo
responsável pela área do ambiente, ouvidos os responsáveis pelas áreas de proteção dos
projetos compreendidos pelo estipulado DL.
Assim sendo, a entidade competente, para licenciar ou autorizar o projeto, manifesta-se
acerca do mesmo, enviando o respetivo parecer à autoridade de AIA, no prazo de 10 dias
contados a partir da data de entrega do requerimento. Seguidamente, a autoridade de AIA
emite e envia o seu parecer ao membro do Governo responsável pela área do ambiente, no
prazo de 20 dias contados da receção do requerimento.
Ulteriormente, no período de 20 dias contabilizados a partir do parecer da autoridade de
AIA, o membro do Governo responsável pela área do ambiente e o membro do Governo
responsável pela área da tutela, determinam o pedido de dispensa do procedimento de AIA.
Em caso de deferimento do pedido, definem-se, se aplicável, as medidas que devem ser
estabelecidas no licenciamento ou na autorização do projeto, tendo como objetivo a
minimização dos impactes ambientais considerados significativos.
Posteriormente, o membro do Governo responsável pela área do ambiente notifica,
anteriormente à concessão do licenciamento ou autorização do projeto, a Comissão Europeia
sobre a decisão de dispensa do procedimento de AIA, complementado com a sua justificação
e o associado requerimento.
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Estes documentos (requerimento de dispensa do procedimento de AIA, a decisão e a
concernente justificação) são postos à disposição dos interessados para a promulgação da
DIA.
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Capítulo 4. Metodologia
Este capítulo refere-se à metodologia adotada na presente dissertação. As etapas que a
compõem foram definidas para proporcionar a resposta aos objetivos estipulados e
apresentam--se de forma sucinta no esquema da figura 8.

Figura 8: Etapas da metodologia da presente dissertação

Primeiramente, refere-se a metodologia seguida, tendo em consideração a caraterização
física e administrativa do território. Neste subcapítulo aborda-se a recolha de
informação/dados e como se procedeu ao seu tratamento. Segue-se a metodologia usada na
caraterização das massas minerais (pedreiras) existentes no território sob apreço, assim como
a caraterização do local das pedreiras e da sua área envolvente.
Posteriormente, expõe-se a explicação dos processos produtivos das pedreiras em
exploração no território em análise cujo licenciamento integrou o processo de AIA, tanto no
subsetor das rochas ornamentais como no subsetor das rochas industriais.
Por fim, apresenta-se a estratégia metodológica para análise dos riscos associado às
pedreiras licenciadas e em exploração no território em análise.
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4.1. Território em análise

4.1.1. Caraterização Física e Administrativa

O território em análise, geograficamente situado no núcleo da charneira entre as regiões
Norte e Centro de Portugal Continental (NUTS II) e consequentes sub-regiões Douro e DãoLafões (NUTS III), foi designado por Correia Marques et al. (2015) como “o cerne do Entre-Norte-e-Centro”. É constituído por sete concelhos: Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta
da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva, que totalizam uma área de,
aproximadamente, 151 195 ha (figura 9). Estes concelhos, divididos num total de 76
freguesias, são parte integrante dos distritos de Viseu e da Guarda (tabela 10).

Figura 9: Os sete concelhos que constituem o território em análise: o cerne do Entre-Norte-e-Centro

O cerne do Entre-Norte-e-Centro, apesar de apresentar uma elevada variação altimétrica,
mais de 1000 m, localiza-se preponderantemente (81%) entre os 500 m e os 900 m; cerca de
6,5% da área está abaixo dos 500 m de altitude e 12,6% acima dos 900 m. As classes de
declive, de 8-15% e de 15-30%, são predominantes, as quais em conjunto, representam cerca
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de 57% do território. Com semelhante relevância ao nível de área, com 11% e 12%, deparamse as classes de declives mais suaves (0-3%) e declives mais acentuados (>30%),
respetivamente. Partilham-se, com valores muito contíguos, pelas exposições sul, este e oeste
(28%) (Correia Marques et al., 2015).

Tabela 10: Enquadramento geográfico e administrativo do território em análise (Pordata, 2016)
Distrito

Concelho

Freguesias
(Número)

Área
(ha)

Altitude
mínima
(m)

Altitude
máxima
(m)

Guarda

Aguiar da Beira

10

20 676,57

450

989

Castro Daire

16

37 904,13

200

1375

Moimenta da Beira

16

21 996,91

375

1011

Sátão

9

20 194,11

375

859

Sernancelhe

13

22 861,23

475

964

Tarouca

7

10 008,49

325

1102

Vila Nova de Paiva

5

17 553,29

550

1036

Viseu

Salienta-se a importância das acessibilidades na inclusão e/ou articulação dos sete
concelhos em análise, tanto a nível local, como a nível regional e nacional. As vias que
compõem a rede viária de acesso ao território são: a Rede Nacional de Autoestradas; a Rede
Nacional Fundamental (I.P. – Itinerários Principais); a Rede Nacional Complementar (I.C. –
Itinerários Complementares e E.N. – Estradas Nacionais); as Estradas Regionais (E.R.); e a
Rede de Estradas Municipais (E.M. – Estradas Municipais, C.M. – Caminhos Municipais e
vias não classificadas) (Correia Marques et al., 2015). Adicionalmente refere-se que a
passagem do IP3/A24 em toda a dimensão norte-sul do concelho de Castro Daire possui
quatro nós de ligação:
 o nó de acesso a Castro Daire norte;
 o nó de acesso a Castro Daire leste;
 o nó de acesso às Termas do Carvalhal;
 e o nó de acesso a Arcas.
No entanto, a rede viária deste território é afetada pela irregularidade da topografia do
espaço geográfico em que se inclui, tendo por consequência, essencialmente, a morosidade
nas ligações com os aglomerados populacionais e com as pedreiras. Deste modo, é clara a
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dificuldade para uma célere atuação dos meios de socorro na eventualidade de ocorrência de
um acidente grave nas pedreiras e também no transporte dos blocos das pedreiras para os
locais de transformação.
Na figura 10 está evidenciada a rede viária principal do território em análise.

Figura 10: Rede viária principal do território em análise (Correia Marques et al., 2014a)

Torna-se fundamental aludir que as deslocações do produto já transformado para o
consumidor, também se realizam por meio ferroviário, tanto a nível nacional como a nível
internacional. Estas executam-se através do acesso às estações de caminho de ferro adjacentes
aos concelhos em análise, localizadas no Peso da Régua, em Mangualde, em Vila Franca das
Neves e na Guarda (Correia Marques et al., 2014a).

4.2. Recolha e Tratamento de Informação

Para alcançar os objetivos propostos, procedeu-se, numa primeira fase, a uma revisão de
literatura, assente nas temáticas do risco ambiental com ênfase em pedreiras. Efetuou-se uma
consulta exaustiva e completa dos estudos, nacionais e internacionais, realizados sobre a
temática em estudo, bem como de guias e artigos científicos; da legislação nacional em vigor
e das normas existentes a nível nacional e internacional.
Seguidamente, tornou-se imprescindível efetuar contactos diretos com diferentes
entidades públicas e privadas, a nível local, regional e nacional. Primeiramente, estabeleceu54

se contactos com as Câmaras Municipais dos concelhos em análise. Ulteriormente, procedeuse ao contacto com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e
Centro (CCDR-N e CCDR-C) e a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), o Instituto Nacional de Estatística e a Associação
Portuguesa de Avaliação de Impactes.
Realizaram-se visitas ao campo, de modo a validar, complementar e/ou a executar um
levantamento da informação mais detalhada. Foram executadas deslocações à CCDR-N, no
Porto, e à CCDR-C, em Coimbra, com a finalidade de analisar os EIA disponíveis,
concernentes às pedreiras do território sob apreço cujo licenciamento incluiu o processo de
AIA.
Simultaneamente, dada a natureza multidisciplinar deste trabalho, foi fundamental
contactar especialistas de diversas áreas como docentes e investigadores da UTAD.
A recolha de toda a informação permitiu aprofundar conhecimentos relativamente à
identificação e análise dos riscos ambientais, resultantes ao longo das fases de construção,
exploração e desativação no Setor das Pedreiras.
Os trabalhos de construção e atualização de cartografia no âmbito desta dissertação
realizaram-se por recurso a Sistemas de Informação Geográfica (SIG), tendo-se usado o
ArcGIS 10.3.1, mediante licença académica, da ESRI Portugal. Sempre que se afigurou
fulcral para o presente estudo usou-se a informação e cartografia disponível na Unidade de
Ambiente da UTAD, uma vez que esta desenvolveu o Plano Regional de Desenvolvimento
Integrado (PRDI) para o território em análise, entre 2013 e 2015, na sequência de um pedido
da empresa EGSP - Energia e Sistemas de Potência, tendo, por isso, um conhecimento amplo
e profundo sobre esta área territorial.
Sempre que se optou pela apresentação da informação em tabelas ou pela análise e
apresentação gráfica dos dados, de modo a ampliar a sua compreensão, utilizou-se o programa
Excel da Microsoft.

4.3. Critérios para a Construção da Estratégia

Convêm reiterar que análise do risco das pedreiras licenciadas e em exploração no cerne
do Entre-Norte-e-Centro se mostrou relevante não só por se ter constatado, nas visitas de
campo, uma total ausência de cultura do risco neste setor de atividade, como também pelo
55

facto de nenhum dos EIA consultados ter um capítulo de análise do risco (capítulo 7). Esta
última observação, corroborando constatações idênticas referidas por outros autores (Marques
et al., 2014c; Sá e Correia Marques, 2015) acentua-se numa notória falta de explanação dos
riscos ambientais, no que diz respeito às pedreiras deste território.
Importa também referir que para a construção da estratégia de análise do risco nas
pedreiras do território sob apreço se considerou que a análise dos riscos ambientais tem que
ser dirigida especificamente para a área em questão e para o processo produtivo em causa, ou
seja, tem como base o cruzamento entre a informação obtida a partir do diagnóstico
pormenorizado efetuado no território e da caraterização do processo produtivo das pedreiras
aí em exploração. Só a conjugação destas duas condições – o conhecimento profundo do
território em análise e do processo produtivo das pedreiras – possibilita a elaboração da
análise do risco ambiental (figura 11).
Neste contexto, a caraterização ambiental do cerne do Entre-Norte-e-Centro, com
especial enfoque nas pedreiras licenciadas e em exploração e na sua área envolvente, permite
entender as vulnerabilidades deste território, assim como os seus riscos naturais.
A consulta dos EIA das pedreiras sujeitas a AIA em exploração na área territorial em
análise permite perceber o processo produtivo e identificar as operações potenciais de perigo,
bem como detetar os riscos tecnológicos inerentes às várias fases da exploração de pedreiras:
construção, exploração e desativação.

Figura 11: Pressupostos base para a construção da metodologia proposta
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Para a identificação dos perigos e análise do risco, recorreu-se às técnicas apresentadas e
descritas no capítulo 2.4. Simultaneamente teve-se em consideração a legislação nacional em
vigor (capitulo 2.2), bem como as normas referidas no capítulo 2.3, principalmente a UNE
150008:2008 e a IEC/ISO 31010:2009. Deste modo estabelece-se o contexto, a identificação
dos perigos e a estimativa do risco. Na estimativa do risco aplica-se a matriz
(probabilidade/consequência), uma escala de frequência (probabilidade) e uma escala de
consequências. Também deverá classificar-se as categorias do risco na matriz.
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Capítulo 5. O território “o cerne do Entre-Norte-e-Centro”
A caraterização do território “o cerne do Entre-Norte-e-Centro” efetuada neste
subcapítulo dá enfase particular e está direcionada às pedreiras licenciadas em exploração e à
sua área envolvente. Esta caraterização foi realizada com base no livro de Correia Marques et
al. (2015), pela informação de vários especialistas e pela informação obtida aquando a visita
às pedreiras.

5.1. Caraterização Ambiental

A localização geográfica deste território tem intensificado as discrepâncias no
crescimento económico e social, sendo associada a um processo difuso de esvaziamento
populacional. Por outro lado, a carência de fluxos populacionais possibilitou proteger a
natureza, o considerável património material e imaterial, agregado a um saber-fazer remoto,
assinalado por uma multiplicidade cultural.
A seguir, pretende-se examinar a caraterização ambiental, compreendendo: geologia e
massas minerais; solos; água; ar; flora, vegetação e fauna; floresta; e paisagem.
 Geologia e Massas Minerais
O território em estudo localiza-se na Zona Centro – Ibérica do Maciço Ibérico, também
denominado Maciço Antigo (Dias et al., 2013). A maioria da sua área é predominantemente
ocupada por rochas magmáticas, nomeadamente os granitos. Constata-se que é um território
rico em recursos geológicos, por isso é claro o elevado interesse na exploração do mesmo.
Segundo a Carta Geológica de Portugal (1992) cit. Correia Marques et al. (2015), os granitos
agrupam-se em quatro grupos:
o os granitos tardi- a pós-orogénicos, relacionados com fraturas frágeis;
o os granitos orogénicos de duas micas;
o os granitos orogénicos relacionados com fraturas dúcteis;
o e os granitos orogénicos relacionados com fraturas frágeis.
O quartzo e feldspato (minerais não metálicos), bem como o granito (rocha ornamental) e
a areia comum são essencialmente as substâncias minerais exploradas no território em análise.
No concelho de Castro Daire destaca-se o granito com coloração azul, com especial aptidão
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para rocha ornamental, e no concelho de Sernancelhe, realça-se o “granito amarelo” (granito
de grão médio, de duas micas, com coloração branco-amarelada a branco-acastanhada,
foliado, de leve tendência porfiróide), com elevado valor comercial para a utilização na
construção civil (PDM Sernancelhe 2013; PDM Castro Daire, 2000).
Estes recursos são elementos com forte potencialidade de investimento, constituindo uma
maior sobrevalia económica para o território. A distribuição espacial das explorações das
massas minerais licenciadas (pedreiras), no território é ilustrada na figura 12, registam-se um
total de 55 pedreiras nestes concelhos. O concelho de Castro Daire detém a maioria de
explorações de massas minerais licenciadas, contendo 22 pedreiras. O concelho de Vila Nova
de Paiva, não contém nenhuma exploração licenciada deste género, enquanto os concelhos de
Sátão e de Tarouca apresentam somente uma licenciada. Contrariamente, os concelhos de
Aguiar da Beira e Sernancelhe possuem oito e onze explorações de massas minerais,
respetivamente, enquanto que o concelho Moimenta da Beira detém doze. Na tabela 11 está
presente o número de pedreiras existentes em cada um dos concelhos. Para melhor elucidação
encontra-se, no Anexo I, as listagens das pedreiras licenciadas, por concelho e por substância
extraída, facultadas pela DGEG (Divisão das Pedreiras do Centro e Divisão das Pedreiras do
Norte). Adicionalmente, expõe-se fotografias de duas explorações de pedreiras em
funcionamento (figuras 13 e 14).

Tabela 11: Número de massas minerais licenciadas e em exploração (pedreiras) por concelho (DGEG, 2016a,b)

Concelho
Aguiar da Beira
Castro Daire
Moimenta da Beira
Sátão
Sernancelhe
Tarouca
Vila Nova de Paiva

Massas Minerais Licenciadas e em
Exploração
(Número)
8
22
12
1
11
1
0
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Figura 12: Distribuição espacial das massas minerais licenciadas em exploração (pedreiras) no território em
análise

Figura 13: Pedreira de Soutela, no concelho de Castro Daire, 2016
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Figura 14: Pedreira do Cruzeiro n.º 3, no concelho de Castro Daire, 2016

Convém salientar que Correia Marques et al. (2015) verificaram que as falhas geológicas
no cerne do Entre-Norte-e-Centro predominam nas direções nor-nordeste, su-sudoeste,
nordeste-sudoeste e norte-sul.
 Solos
O território em análise é constituído especialmente por solos pobres (sem aptidão
agrícola), em que se constata a presença de uma elevada extensão de afloramentos rochosos
graníticos, sendo ocupados por espécies de pequeno porte e matos baixos (tojo e urze),
distribuídos pelos povoamentos florestais. Na generalidade, os solos, entre os afloramentos
rochosos, são delgados, mas, ocasionalmente, verifica-se a existência de culturas, como as
vinhas, em zonas onde é presumível que o solo seja mais profundo, quer pela acumulação
derivada de erosão de outros solos a montante e/ou pelos processos de arenização do granito.
Na envolvente das pedreiras do território, não se observa a presença de culturas agrícolas,
em razão da baixa aptidão demonstrada pelos solos em causa. O uso agrícola somente se
constata nos locais onde existem condições de solo e de disponibilidade hídrica que o
possibilitem, principalmente nas proximidades das linhas de água ou na base das encostas. No
local das pedreiras verifica-se a predominância de terrenos de baldios, que não têm qualquer
tipo de aproveitamento, dado que é uma zona rochosa.
Tendo em consideração a baixa aptidão dos solos, considera-se que terá sido por esse
motivo que anteriormente à implementação do uso extrativo, em função do elevado valor que
o substrato geológico exibe, houve uma ocupação florestal – menos rigorosa que outras
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atividades, especialmente a agrícola, a nível das caraterísticas dos solos e menos produtiva a
nível económico.
A fase da abertura das pedreiras, como alteração de uso do solo (agrícola ou florestal),
tem vindo a ser fundamentada e compreendida ao longo dos anos, devido ao interesse
económico da jazida mineral em presença (Subcapítulo 5.3). Convém notar que as pedreiras
somente se conseguem explorar onde existe recurso disponível para esse fim.
 Água
No cerne do Entre-Norte-e-Centro, a rede hidrográfica é muito densa e complexa, de
padrão dendrítico. Nascem aqui vários rios e ribeiras com caudal permanente e temporário,
centralizando-se a grande maioria das ribeiras nas serras de Montemuro, da Lapa e de Leomil
(também denominada serra da Nave), sendo praticamente regiões de montanha (Energias
Endógenas de Portugal, 2017).
Este território inclui-se nas grandes bacias hidrográficas dos rios Douro, Mondego e
Vouga. Convém referir que nestas bacias existe ainda a inclusão das sub-bacias dos rios de
Varosa, Balsemão, Touro, Paiva, Dão e Távora. Segundo o Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23
de junho, considera-se que:
 Região Hidrográfica do Douro – RH3: que envolve a bacia hidrográfica do rio
Douro e outras ribeiras da costa localizadas entre o limite sul da bacia
hidrográfica do rio Douro e o limite norte da bacia hidrográfica do rio Vouga e os
respetivos espaços localizados entre estas bacias, compreendendo as respetivas
águas subterrâneas e águas costeiras confinantes;
 Região Hidrográfica do Vouga, Mondego, Lis – RH4: que envolve a bacia
hidrográfica dos rios Vouga, Mondego, Lis e ribeiras do Oeste.
Salienta-se que as nascentes das principais linhas de água da área territorial em questão,
localizam-se em Aguiar da Beira (rio Dão), em Castro Daire (rio Varosa), em Moimenta da
Beira (rio Paiva) e em Sernancelhe (rio Vouga).
O território em análise possui maioritariamente rochas graníticas. Posto isto, poder-se-ia,
à partida, referir que é uma zona com reduzida disponibilidade hídrica subterrânea,
particularmente pela baixa permeabilidade das zonas de rochas graníticas. Contudo, este
substrato geológico está, na sua maioria ligado: a descontinuidades, a formações aluvionares,
a zonas de fraturação e a zonas com um manto de alteração superficial muitíssimo
desenvolvido. Assim sendo, percebe-se que nos terrenos graníticos, a rede hidrográfica exibe62

se com uma configuração mais retilínea em consequência de uma maior fraturação, provocada
pelas abundantes falhas.
A envolvência dos locais onde se incluem as pedreiras é constituída particularmente pelas
linhas de água com escoamento descontínuo ou transitório, que drenam no decorrer ou
posteriormente aos períodos de maior precipitação. Desta forma, estas linhas de água têm um
valor insignificativo, pelo seu caráter ser transitório, tendo uma maior representatividade
quando os períodos são de maior pluviosidade.
Tendo em conta as caraterísticas de baixa permeabilidade das jazidas de granito, e
atendendo à cota da dimensão da exploração e o nível de atividade conjeturados para a área,
não se verificará uma modificação nas condições normais de recarga dos aquíferos, pelo que
não se presumem impactes junto das águas subterrâneas que sejam capazes de modificar a
quantidade e a qualidade da água.
Pode referir-se que a exploração das pedreiras não deverá afetar nem influenciar as
caraterísticas de drenagem superficial dos terrenos de implantação (figura 15), sendo para tal
imprescindível assegurar que o escoamento das águas pluviais se aciona de modo apropriado,
de montante para jusante da exploração.

Figura 15: Distribuição das massas minerais licenciadas e em exploração (pedreiras) e dos recursos hídricos no
território em análise
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 Ar
A qualidade do ar é um fator ambiental determinante para o desenvolvimento sustentável
de um território, graças à progressiva tomada de consciência da natureza nefasta e
transfronteiriça, e dos seus efeitos, no ambiente e na socioeconomia.
O nível de concentração de poluentes no ar ambiente de um território está relacionado
com as emissões e também com as condições meteorológicas que influenciam o transporte e a
dispersão dos poluentes. Assim sendo, também no cerne do Entre-Norte-e-Centro a poluição
atmosférica resulta essencialmente da atividade dos diversos setores económicos existentes
neste território (Correia Marques et al., 2015).
Neste território, as pedreiras em exploração provocam a libertação de efluentes gasosos
para a atmosfera, provenientes das suas várias operações,. A dispersão dos poluentes emitidos
depende de fatores como: a topografia, a direção e a velocidade do vento. Das diversas
operações nas pedreiras, os potenciais poluentes atmosféricos libertados são: as partículas
totais em suspensão (PTS), dióxido de enxofre (SO2), o zinco (Zn), o níquel (Ni) e o radão
(EEA, 2016; Pereira et al., 2011; Richards, 2003; Cantrell et al., 1993). O poluente PM10 é
emitido em maiores quantidades neste setor (Richasrds, 2003). De acordo com o inventário de
emissões gasosas (APA, 2011), a concentração de PM10 no ar ambiente do território em
análise é consequência da emissão procedente de diferentes setores de atividade.
Nos sete concelhos em análise não existe nenhuma estação de medição da qualidade do
ar. Verifica-se uma incompleta cobertura espacial das redes regionais de monitorização da
qualidade do ar que circunscrevem este território, a Rede de Qualidade do Ar do Norte e a do
Centro, o que resulta numa carência e limitação de dados. Por estes motivos, corrobora-se a
opinião de Correia Marques et al. (2015) que é essencial realizar inventários de emissões
gasosas e campanhas de medição da qualidade do ar ambiente, por exemplo, através de uma
unidade móvel, a fim de aumentar o grau de conhecimento deste fator ambiental no território
sob apreço.
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 Flora, vegetação e fauna
Nos concelhos em análise verifica-se particularmente a existência de vegetação zonal,
confinando-se a vegetação azonal somente às áreas ribeirinhas e de aluvião. A vegetação
azonal é uma tipologia que corresponde à vegetação das linhas de água. Compreende-se, na
sua maioria, próximo de Moimenta da Beira, na várzea das ribeiras de Leomil, Nozedo e
Dama, também se observa no decorrer de diversos rios e ribeiras do território, sempre que
estejam presentes as condições a que corresponde cada uma das suas tipologias (Aguiar,
2001; Capelo et al., 2007; Monteiro-Henriques, 2010).
Indica-se que a Diretiva 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, também designada por
Diretiva Habitats, institui a primordial ferramenta legal de proteção e conservação dos
habitats naturais da flora selvagem não sendo circunscrita às Áreas de Paisagem Protegida ou
em Parques Nacionais ou Naturais.
Uma parte do território em análise está integrada no Sítio de Importância Comunitária
(SIC) Serra de Montemuro (PTCON0025), no SIC Rio Paiva (PTCON0059) e no SIC Serras
da Freita e Arada (PTCON0047). Em conformidade com o Plano Setorial da Rede Natura
2000, respeitante ao território continental, os valores mais elevados de flora e vegetação do
SIC Serra de Montemuro correspondem a duas áreas conhecidas de turfeira (Habitat 7140) e a
sucessão de relevantes manchas de carvalhal de Quercus pyrenaica (9230) em boa
conservação. Em relação ao SIC Rio Paiva, notabiliza-se a existência de vegetação ripícola
parcialmente em boa conservação, designadamente os bosques de amieiros (Habitat 91E0), os
fragmentários carvalhais de Quercus robur (9230) e, ainda a existência de Anarrhinum
longipedicellatum, enquanto no SIC Serras da Freita e Arada, evidenciam-se as ocorrências de
comunidades turfosas duradouras, típicas de montanhas com forte influência atlântica e de
charnecas húmidas de Ulex minor e Erica tetralix, de bosques de amieiros (Habitat 91E0),
carvalhais de carvalho-roble (Quercus robur) e/ou carvalho-negral (Quercus pyrenaica)
(9230) e azevinhais (Ilex aquifolium) (9380) (ICNF, 2017).
Nenhuma das pedreiras licenciadas e em exploração está inserida nos SIC referenciados,
por isso não é provável que constitua risco para as espécies presentes nessas áreas (figura 16).
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Figura 16: Sobreposição das massas minerais licenciadas e em exploração (pedreiras) com os Sítios de
Importância Comunitária (SIC) no território em análise

A distribuição espacial das espécies vegetais é muito sensível à variação de diversos
fatores, como a humidade do solo, a disponibilidade de nutrientes no solo ou as inclinações. A
sua presença nas áreas, e a sua existência reduzida ou nula, possibilita compreender as
caraterísticas dessas áreas. Isto é, a forma da apresentação das comunidades vegetais no meio
resulta do efeito as condições ambientais peculiares, pelo que a sua demarcação num definido
local proporciona dados fundamentais no reconhecimento e na caraterização dos ecossistemas
aí presentes.
Ao longo dos anos tem-se verificado uma profunda alteração da estrutura potencial da
vegetação através dos diferentes usos humanos, principalmente a exploração florestal
(prevalecentemente pinhal, mas também eucaliptal), que representa em elevada escala o
território em análise, e a atividade extrativa. Na generalidade, constata-se que as comunidades
vegetais evidenciam, nos dias de hoje, todas as intervenções nos locais onde as pedreiras em
análise se encontram, assim como no seu meio envolvente.
Na área correspondente às pedreiras, assim como na sua envolvente, denota-se certas
alterações em termos das comunidades vegetais,

relativamente aos sistemas originais,

levando a perspetivar que de modo consequente conduzem a uma diminuição dos biótopos
vegetais. Em relação às espécies animais, tendo em consideração a sua correlação com as
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comunidades vegetais, é possível que ocorram também alterações nas espécies associadas aos
biótopos originais e ulterior adaptação das espécies ao panorama atual.
Observando os biótopos no território em análise, esta área tem potencialidades para ser
usada pelas diferentes espécies, principalmente, como habitats de refúgio. Assim, a alteração
do relevo, a destruição de habitats e da vegetação natural das áreas exploradas e a pressão
exercida pelo tráfego de veículos pesados, devido às operações de desmatação que serão
necessárias realizar à medida que a escavação for progredindo em extensão, poderá levar a
que as espécies procurem outros locais com caraterísticas semelhantes na proximidade,
impedindo também o desenvolvimento expressivo do bioma local.
A adaptação das espécies animais aos trabalhos das diferentes áreas de extração, levam a
perspetivar que nas explorações abandonadas, e corretamente recuperadas, se atinja o
restabelecimento de um equilíbrio ecológico, procedente da reabilitação dos biótopos.
 Floresta
A floresta consiste num recurso natural, em relação à qual a gestão deve considerar a
prossecução dos princípios gerais da Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17
de agosto). Assim sendo, a gestão deste recurso deve possibilitar a função da floresta na
regularização dos recursos hídricos, na conservação do solo, na qualidade do ar, na
estabilização da fixação de CO2, na diversidade biológica e genética, no combate à erosão e à
desertificação física e humana. Esta também é um meio de sustentação para as populações do
território em análise (Correia Marques et al., 2015).
Os concelhos em questão, oficialmente e ao nível florestal, estão inseridos no
Departamento de Conservação da Natureza e Florestas (DCNF) do Centro. Contudo, exclui-se
a área do concelho de Castro Daire, uma vez que se encontra dentro dos limites do SIC Serra
de Montemuro e do SIC Serras da Freita e Arada e também, a área do concelho de Moimenta
da Beira, dado que se encontra dentro dos limites do SIC Rio Paiva, estando incluídas no
DCNF Norte.
As classes dominantes na ocupação do solo do território em análise são as seguintes:
“Pinheiro-bravo” (Pinus pinaster), as “Novas plantações” e os povoamentos “Misto de
folhosas e resinosas”, na qual as espécies dominantes são o carvalho-alvarinho (Quercus
robur), o carvalho-negral (Quercus pyrenaica), o castanheiro (Castanea sativa), o pinheirobravo (Pinus pinaster), o eucalipto (Eucalyptus globulus) e o sobreiro (Quercus suber)
(INCF, 2017).
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Na área da exploração das pedreiras destaca-se essencialmente uma matriz onde as
formações arbóreo-arbustivas são predominantes, nomeadamente as extensas plantações de
pinheiro-bravo (Pinus pinaster), sendo uma espécie muito tolerante em termos das condições
edafo-climáticas no território, às quais, ocasionalmente associam-se pequenas manchas de
eucalipto (Eucalyptus globulus), originando-se em subcoberto e nas clareiras desses
povoamentos florestais. Os povoamentos florestais mistos, por vezes ligam-se a afloramentos
rochosos. As diferentes localizações das pedreiras não interferem com este uso de modo
relevante.
Os concelhos contêm um Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios
(PMDFCI), que consiste numa ferramenta funcional de planeamento, programação,
sistematização e formação de um grupo de ações de providência, pré-supressão e regeneração
de áreas ardidas, dado que nos últimos anos é claro o elevado número de incêndios (Correia
Marques et al., 2015).
No ano de 2015 verificou-se que o concelho de Castro Daire teve mais área ardida do que
qualquer outro concelho. Apesar de algumas das operações das pedreiras licenciadas e em
exploração provocarem risco de incêndio, com base na figura 17, tendo em conta a área ardida
e a localização das pedreiras, pode-se supor que nenhuma destas esteve na base dos incêndios
ocorridos no território em análise.

Figura 17: Sobreposição das massas minerais licenciadas e em exploração (pedreiras) com as áreas ardidas em
2015
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 Paisagem
A paisagem designa-se como a expressividade visual do meio, sendo a demonstração
observável dos fatores físicos e bióticos do sistema natural, sobre os quais o Homem executa
a sua ação. Neste seguimento, a paisagem, atualmente, é encarada como um recurso natural
não renovável, estabelecendo um fator de apreciação do espaço.
A atual vegetação dos concelhos em análise é consequência da forte ação humana sobre a
paisagem, porque esta tem estado, desde há muito tempo, exposta à ação antrópica,
particularmente por meio de florestação e da sua transformação para fins agrícolas. Esta
paisagem, tendo em conta a sua funcionalidade, pode ser classificada como paisagem rural de
montanha. O Homem foi o principal motivador da sua intensa transformação (Correia
Marques et al., 2015).
Nas zonas das pedreiras, verificam-se transformações do uso do solo nas áreas de
ampliação das pedreiras, na edificação dos acessos aos locais de ampliação, nas zonas dos
estaleiros ao longo das fases de construção e exploração, que no seu conjunto tornam-se
fatores essenciais na alteração do conhecimento e valor cénico da paisagem.
As pedreiras poderão influenciar negativamente a qualidade visual e estética da
paisagem. Afetam negativamente o lugar onde se inserem, por exemplo pela introdução de
diferenças cromáticas na paisagem e outras caraterísticas próprias das pedreiras.

5.2. Caraterização Social

O conhecimento da demografia de um território possibilita alcançar uma visão mais
abrangente da população residente e sobre a estruturação dessa área, assim como sobre a
pluralidade das suas interações socioeconómicas (Correia Marques et al., 2015).
No ano de 2011 encontravam-se registados 62 363 indivíduos no território em análise,
número nitidamente inferior ao obtido em 2001, com 68 131 indivíduos (tabela 12). Este
declínio demográfico é notório em todo o território. Os concelhos que apresentaram os
valores mais baixos em 2011 foram o de Vila Nova de Paiva, com 5 176 indivíduos, e o de
Aguiar da Beira, com 5 473 indivíduos, estes valores contrastam com os registados em 2001,
que foram respetivamente, 6 141 e 6 247 indivíduos. Contrariamente, demonstra-se a contínua
supremacia demográfica dos concelhos de Castro Daire e de Sátão, com um registo
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populacional superior aos outros concelhos, referentes ao mesmo horizonte temporal (tabela
12).
Relativamente aos grupos etários, em 2001 e em 2011, a população residente
preponderante corresponde ao grupo da população adulta ativa (25-64 anos). Contudo os
valores obtidos em 2011 demonstram uma clara redução relativamente ao ano de 2001. É
evidente a diminuição do grupo da população jovem (0-14 anos) em contraste como o
incremento da população idosa (> 65 anos) (tabela 12).

Tabela 12: População residente nos sete concelhos em análise, segundo os censos de 2001 e de 2011 (Pordata,
2001; Pordata, 2011)

Grupos Etários (anos)
Anos

Concelhos

Aguiar da Beira

0-14

15-24

25-64

> 65

Total

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001

2011

949

5473

611

840

564 2912 2659 1546 1639 6247

Castro Daire

2717 2031 2407 1634 7929 7508 3937 4166 16990 15339

Moimenta da Beira

1917 1458 1712 1206 5189 5131 2256 2417 11074 10212

Sátão

2211 1727 2096 1360 6139 6293 2698 3064 13144 12444

Sernancelhe
Tarouca
Vila Nova de Paiva

999

717

924

619 2965 2812 1339 1523 6227

5671

1542 1278 1307 922 4017 4292 1442 1556 8308

8048

1043 700

5176

906

616 2812 2490 1380 1370 6141

68131 62363

A baixa densidade populacional, em 2015, justifica-se com base na pouca capacidade
atrativa e de fixação nestes concelhos, e também pela redução da taxa de natalidade e o
acréscimo do envelhecimento populacional (figura 18). Estes fatores estão a provocar o
despovoamento destes territórios (Pordata, 2015).
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Figura 18: Densidade Populacional (N.º/km2) nos sete concelhos em análise, em 2015 (Pordata, 2015)

É importante referir que o conhecimento da disponibilidade dos recursos humanos e a sua
distribuição pelas atividades económicas proporciona o conhecimento do panorama dos
modos de vida em que a população deste território se inclui. Assim sendo, em 2011, cerca de
23 102 residentes, dos 62 363 existentes nos concelhos em apreço, encontravam-se registados
como população ativa (empregada e desempregada) (figura 19).
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Figura 19: População ativa (número de indivíduos) segundo os censos de 2011 (Pordata, 2011a)
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A população residente, economicamente ativa empregada, corresponde ao setor terciário,
com 13 125 indivíduos afetos, numa população empregada de 20 501 pessoas. O concelho de
Castro Daire, em relação aos restantes, é o que apresenta um maior número de indivíduos
empregados, num total de 4 574 indivíduos, estando cerca de 65% concentrados no setor
terciário (figura 20).
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Figura 20: População ativa (empregada e desempregada) nos sete concelhos em análise (Pordata, 2011b,c)

O nível da população escolarizada corresponde principalmente ao ensino básico, sendo
que apenas uma pequena parte prossegue os estudos. É conhecido que o reduzido nível de
habilitação e qualificação profissional, da maioria da população, condiciona o
desenvolvimento sustentável da economia local. Para contrariar este motivo, é fundamental
apostar na qualificação dos recursos humanos e na melhoria da qualidade da formação
profissional.
As indústrias extrativas constituem uma sobrevalia para o território, dado que criam
postos de trabalho para as pessoas dos concelhos, evitando a desertificação do mesmo. A
estrutura do emprego no setor das pedreiras carateriza-se por uma elevada intensidade de
trabalho e reduzida estrutura de qualificações. Estrategicamente, deverá proceder-se à
formação profissional com o objetivo de incrementar a produtividade e consequentemente a
competitividade industrial.
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5.3. Caraterização Económica

As empresas consideram-se como o primordial impulsionador de desenvolvimento, visto
que a economia dos territórios necessita desta fundamental e necessária relação. A sua
dimensão torna-se, sem dúvida, um indicador de dinamismos presentes nas economias locais,
indicando os níveis de relação comercial com os mercados nacionais e internacionais (Correia
Marques et al., 2015).
As indústrias extrativas têm um peso significativo na economia do território,
especialmente nos concelhos de Aguiar da Beira, Castro Daire e Sernancelhe (tabela 13).
Tabela 13: Volume de Negócios na atividade extrativa no território em análise (INE, 2014)

Concelhos

Volume de Negócios (€)

Aguiar da Beira

1 086 145

Castro Daire

1 814 772

Moimenta da Beira

-

Sátão

459 703

Sernancelhe

1 554 445

Tarouca

-

Vila Nova de Paiva

-

As empresas das indústrias extrativas são fundamentais para a redução do desemprego no
território. O concelho de Casto Daire regista o maior número de empresas, contendo 10
empresas, de forma consequente possui mais pessoas ao serviço; enquanto que os concelhos
de Moimenta da Beira, Tarouca e Vila Nova de Paiva contêm, cada um, uma empresa com
<10 pessoas ao serviço. Acrescenta-se que Castro Daire é o único concelho que detém uma
empresa no escalão de 20-49 pessoas ao serviço (tabela 14).
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Tabela 14: Empresas das Indústrias Extrativas: total e por escalão de pessoal ao serviço (Pordata, 2012)

Concelhos

Escalão de pessoas ao serviço
< 10

10-19

20-49

≥ 50

Total

Aguiar da Beira

2

1

0

0

3

Castro Daire

8

1

1

0

10

Moimenta da Beira

1

0

0

0

1

Sátão

4

0

0

0

4

Sernancelhe

4

1

0

0

5

Tarouca

1

0

0

0

1

Vila Nova de Paiva

1

0

0

0

1

Atendendo ao que foi indicado, a indústria extrativa revela-se de extrema importância,
porque tem a capacidade de gerar riqueza a partir dos recursos endógenos no território,
originando, em simultâneo, sinergias fortalecedoras do seu desenvolvimento económico.
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Capítulo 6. Processo Produtivo do Setor das Pedreiras
A caraterização do processo produtivo do setor das pedreiras, no território em análise, é
extremamente importante para a elaboração da estratégia de análise do risco (Capítulo 7), uma
vez que são estas operações/ações que conduzem à estimativa dos riscos (Subcapítulo 7.3)
apresentados, posteriormente, na estratégia metodológica de análise do risco.
Convém também referir que para a área territorial em análise, o documento estatístico,
realizado pela Direção Geral de Energia e Geologia, em 2015, ilustra: 1) no mapa
“Localização dos Principais Centros Produtores de Rochas Ornamentais”, o granito
ornamental e rústico, como a principal produção; 2) no mapa “Localização dos Principais
Centros Produtores de Rochas Industrias” a produção de granito, para a construção civil e
obras públicas e de areia comum, como predominante.
Para melhor compreensão dos processos, foram consultados os EIA das pedreiras
disponíveis na CCDR-C – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
(engloba as pedreiras dos concelhos de Aguiar da Beira, de Castro Daire, de Sátão e de Vila
Nova de Paiva) e na CCDR-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte (engloba as pedreiras dos concelhos de Moimenta da Beira, de Sernancelhe e de
Tarouca). Verificou-se a existência de doze EIA na CCDR-C (tabela 15) e cinco EIA na
CCDR-N (tabela 16).
Após a leitura e análise dos EIA referidos constata-se que as substâncias minerais
exploradas são: o granito para fins ornamentais (Subsetor das Rochas Ornamentais) e o
granito destinado à construção civil e obras públicas e areia comum (Subsetor das Rochas
Industriais) (figura 21).
No processo produtivo das pedreiras do território em análise, dá-se mais realce à extração
de granito do que à sua transformação, tanto no Subsetor das Rochas Ornamentais como no
Subsetor das Rochas Industriais.
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Tabela 15: Listagem de Estudos de Impacte Ambiental consultados e analisados, relativos a pedreiras licenciadas e em exploração no território sob apreço e localizadas na
área geográfica de intervenção da CCDR-C, em 2016
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Tabela 15: Listagem de Estudos de Impacte Ambiental consultados e analisados, relativos a pedreiras licenciadas e em exploração no território sob apreço e localizadas na
área geográfica de intervenção da CCDR-C, em 2016 (Continuação)
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Tabela 16: Listagem de Estudos de Impacte Ambiental consultados e analisados, relativos a pedreiras licenciadas e em exploração no território sob apreço e localizadas na
área geográfica de intervenção da CCDR-N, em 2016
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Figura 21: Distribuição das pedreiras do território sujeitas a Avaliação de Impacte Ambiental (N.º = 17
pedreiras) pelos dois subsetores do setor das pedreiras: subsetor das rochas ornamentais e subsetor das rochas
industriais

Salienta-se que para a caraterização destes subsetores também se seguiu o documento
publicado pelo INETI – Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial “Guia
Técnico, Setor da Pedra Natural” de Figueiredo et al. (2001).

6.1. Subsetor das Rochas Ornamentais

A extração de blocos primários nas explorações deste tipo de rocha implica a realização
das seguintes operações: furação, corte, derrube, esquartejamento, extração e acabamento. A
explicação de cada uma destas operações deve figurar no plano de lavra e tem como propósito
o máximo aproveitamento blocos.
O processo inicia-se com a desmatação, ou seja, a remoção da vegetação e do solo que
cobrem o maciço rochoso. Esta operação é realizada através de pás carregadoras, escavadoras
e por processos manuais. Posteriormente, segundo o Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de
outubro, é obrigatório que o solo e a vegetação removida sejam armazenados
escrupulosamente para ulterior recuperação paisagística. De acordo com o documento
referido, o desmonte das frentes é executado de cima para baixo, por degraus direitos, de
modo a criar uma faixa de pelo menos 2 metros isenta de terras de cobertura entre o bordo dos
degraus e a superfície do terreno, impedindo assim o derrubamento de materiais.
Seguidamente, realiza-se a remoção dos cabeços através da utilização da deflagração, isto
é, recorre-se à utilização de explosivos, quando o material se encontra fraturado ou quando a
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qualidade da rocha não fundamente uma extração mais cuidada. No caso das rochas serem de
melhor qualidade, os cabeços são desprendidos mediante operações de perfuração e de
serragem com fio diamantado.
Depois inicia-se o rebaixamento de pisos com auxílio, por exemplo, do fio diamantado,
utilizado para desmonte em profundidade. A abertura de canais compreende a efetivação de
rasgos na frente de desmonte, de forma trapezoidal, seguindo-se assim a individualização das
fatias. Para realização dos mais variadíssimos trabalhos nesta operação, são imprescindíveis
diversos equipamentos, tais como: as máquinas perfuradoras, as máquinas de fio diamantado,
as pás carregadoras e as gruas.
Os acessos existentes nas pedreiras são dimensionados e adaptados em conformidade
com as necessidades averiguadas ao longo do progresso de desmonte, atendendo sempre aos
pontos concernentes à segurança na circulação dos equipamentos móveis. Sendo assim, a rede
de acessos no interior da pedreira não será forçosamente estática, poderá sofrer
transformações com o intuito de melhorar o sistema de circulação.
Quando terminado o rebaixamento de pisos e a abertura dos canais, observa-se o fundo da
pedreira com distintas frentes de desmonte em bancada. Por conseguinte, executa-se a
separação dessas bancadas do resto do maciço, mediante a utilização das máquinas
perfuradoras que efetuam os furos, onde são colocados os explosivos, no caso da técnica de
corte por perfuração e utilização de explosivos, ou por onde passa o fio diamantado, no caso
da técnica de fio diamantado, que realizam o corte.
A técnica de corte por perfuração e utilização de explosivos, usada por algumas pedreiras
deste território, consiste na aplicação de cargas explosivas em furos que se encontram
próximos entre si, criando um plano de corte. A carga não pode ser muito forte, uma vez que
não deverá alterar as propriedades da rocha, só deve fraturar entre cada furo. É uma técnica de
baixo custo, de fácil execução e de elevada versatilidade. O corte executa-se empregando o
cordão detonante ou pólvora a fim da minimização do número de fraturas.
Salienta-se que todas as operações que envolvam o manuseamento, transporte e
detonação de explosivos serão realizadas por um funcionário especializado para tal (detentor
de Célula de Operador de Explosivos). O acesso a explosivos é da inteira responsabilidade da
empresa produtora e é realizado por veículos adequados que se encontram corretamente
sinalizados e que se movem em períodos benéficos do dia, ajustando o abastecimento dos
explosivos aos dias em que se executam as pegas de fogo.
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A utilização da técnica de fio diamantado, usada nas das pedreiras deste território, tem
como finalidade permitir o corte de rochas duras e abrasivas e também um incremento das
velocidades de corte e concludentemente da produção. Utiliza-se ainda na regularização das
formas dos blocos extraídos, com o objetivo de propiciar o seu manuseamento e transporte.
A máquina de fio diamantado opera sobre carris e quando se desloca efetua cortes
horizontais, verticais e oblíquos. A constituição do fio diamantado assenta num cabo de fios
de aço, no qual estão incluídos múltiplos anéis diamantados ou “pérolas” compostas por uma
ligação metálica com pó de diamante. Neste processo, a velocidade de corte é
escrupulosamente examinada e usa-se água para a refrigeração. Consiste numa técnica que
impõe o recurso a máquinas de perfuração de bancadas para a introdução inicial do fio.
A operação de desmonte desencadeia-se com a operação de furação, permitindo a
determinação da dimensão do bloco a desmontar. Este processo executa-se, por exemplo, com
base na utilização de uma serra de braços, serra com disco e jato de água. Também poderão
ser empregues pás carregadoras e escavadoras na presença de rochas de dureza inferior
(figura 22).

Figura 22: Operações essenciais e acessórias de desmonte de rocha ornamental – EIA da pedreira de Fragas de
Cela n.º2 (Granito) (2004)

Depois da individualização do bloco primário, realiza-se o corte do bloco em fatias, com
o recurso de uma almofada ou macaco hidráulico, que provoca o derrube da fatia até cair
numa “cama” antecipadamente edificada por terra, fragmentos de rochas e pneus velhos. “A
81

cama tem uma dupla função: amortecer o impacto da queda da fatia derrubada, minimizando a
qualidade de fraturas introduzidas pelo choque, e posteriormente a operação de
esquartejamento, permitindo a passagem do fio diamantado, se for o caso, sem que seja
necessário proceder a nova furação” (Instituto Geológico e Mineiro, 1999) (figura 23).

Figura 23: Operação de derrube de uma fatia (Instituto Geológico e Mineiro, 1999)

Ao longo desta operação, à medida que as fatias se dividem em muitos blocos, ou quando
o seu peso ou dimensões são excessivas, torna-se fundamental realizar o esquartejamento dos
blocos na pedreira, com martelos pneumáticos, engenho monolâmina diamantada ou
máquinas de fio diamantado, para que tomem uma configuração mais regular, em volumes
transportáveis.
O esquartejamento representa a operação mais relevante a executar no processo de
extração. Portanto, torna-se essencial a correta aplicação da planificação das operações, sendo
dependentes das caraterísticas da fraturação do bloco e das operações ulteriores a efetivar.
O desmonte conclui-se com a limpeza da frente pela remoção do estéril, com o auxílio de
pás carregadoras, para escombreira e os blocos, através da aplicação de gruas ou dumper`s,
para o parque de blocos.
Posteriormente, ocorre o processo de transformação, no qual os blocos são trabalhados
percorrendo uma sequência de etapas e processos de acordo com o produto final pretendido.
Na generalidade das unidades não se realizam todas as etapas do processo produtivo, em
consequência da preferência na especialização de determinadas etapas.
Na figura 24 expõe-se o modo de processamento do subsetor das rochas ornamentais do
território, que é comum a todas as pedreiras nacionais.
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Figura 24: Diagrama de processo do subsetor das rochas ornamentais (Adaptado de Figueiredo et al., 2001
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6.2. Subsetor das Rochas Industriais

O subsetor das rochas industriais neste território dirige-se especialmente para a
exploração de rochas graníticas. A maior percentagem das rochas graníticas resulta do local
de extração, seguindo-se o material oriundo de escombreiras e de outros subprodutos.
As operações na exploração de rochas industriais são muito distintas das operações
executadas nas rochas ornamentais. As operações centrais são: o desmonte, a carga e o
transporte de material rochoso (figura 25). No que concerne ao desmonte das rochas
industriais pode ser executado através da aplicação de explosivos, quando se trata de massa
mineral consistente ou por desmonte direto ou hidráulico em massas incoerentes.

Figura 25: Operações essenciais de uma exploração de rocha industrial – EIA da Pedreira de Monteiras (2004)

Portanto, quando a massa mineral é consistente efetua-se na frente de desmonte pegas de
fogo com o propósito de se proceder ao arranque do minério. Para o cumprimento destas
pregas de fogo torna-se obrigatório seguir critérios e fatores estabelecidos que determinam a
conceção da eficácia da mesma.
O diâmetro da carga explosiva deverá coincidir o quanto mais próximo possível do
diâmetro dos furos. Nos explosivos encartuchados, os furos não devem ser excessivamente
pequenos para não impedirem o desenvolvimento completo da detonação, nem demasiado
grandes que possam gerar vibrações ou mesmo sopros desmedidos. Logo, na fase de
84

utilização dos explosivos deverá ter-se em consideração diferentes fatores presentes na
tabela 17.

Tabela 17: Fatores a ter em consideração na utilização de explosivos (Adaptado do Instituto Geológico e
Mineiro, 1999)

Fatores
Comprimento do furo
Diâmetro do furo
Subfuração
Inclinação do furo

Afastamento à face livre

Atacamento

Carga específica
Consumo específico

Características
Depende da inclinação do furo, da altura da bancada e
da subfuração.
Depende das propriedades da rocha a desmontar, do
grau da fragmentação desejado, da altura da bancada e
do tipo de equipamento disponível.
Depende da distância à face livre e da inclinação dos
furos, por forma a auxiliar a execução da pega de fogo.
Permite que asbancadas se tornem mais seguras,
melhora a fragmentação das rochas, diminui o consumo
de explosivos e diminui as vibrações.
Possibilita a obtenção de melhores resultados na
fragmentação e arranque das rochas e
consequentemente no menor consumo de explosivos.
Por forma a não produzir blocos de grandes dimensões
provindos da parte superior da bancada, o atacamento
deverá deter um comprimento idêntico ao valor da
distância à face livre.
Instabilidade da energia do explosivo em toda a altura
da bancada.
Relação entre o peso de explosivos utilizados na pega
de fogo e o volume total da rocha desmontada.

No caso de existência de massas minerais incoerentes, o desmonte é efetuado por via
direta ou por via hidráulica.
O desmonte por via direta realiza-se manualmente ou mecanicamente, ocorrendo
diretamente na frente de desmonte por forma a individualizar a massa mineral. Assim sendo, a
sua aplicação é adequada para massas minerais que se desagreguem facilmente, como por
exemplo, a argila e a areia.
Nas explorações de argila, areia, cascalho ou quaisquer outras massas de débil coesão,
deve-se ter atenção as regras explícitas na figura 26.
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Explorações

Se não for realizada
por degraus

O perfil da frente não
deve ter inclinação
superior ao ângulo do
talude natural do
terreno.

Se for realizada por
degraus

A sua horizontal não
pode ter, em nenhum
dos seus pontos,
largura inferior à altura
do maior dos dois
degraus que separa, e
as frentes não podem
ter inclinação superior
à do talude natural.

Se exigir a presença de
trabalhadores na base
do degrau

A sua altura não pode
exceder 2 m.

Figura 26: Diagrama sobre as regras nas explorações de argila, areia, cascalho ou quaisquer outras massas de
reduzida coesão (Adaptado de Figueiredo et al., 2001)

No que concerne ao desmonte por via hidráulica, processa-se recorrendo à força da água
a fim da desagregação dos minerais, permitindo combinar o desmonte do material, transporte
e recuperação na estação de tratamento, assim como, o posterior escoamento dos resíduos
pelo fluxo de água. Concentra-se basicamente no local onde os materiais são separados pela
intervenção da água, como por exemplo, aluviões de ouro, diamantes, formações argilosas,
arenosas e outras.
Os equipamentos hidráulicos são formados por uma lança ou canhão orientável, de largo
diâmetro, que arremessa um jato de água sobre o maciço rochoso, com o objetivo de
desagregar e arrastar os materiais, na qual o seu estado de consolidação é indicado para tal
intuito. As vantagens e desvantagens deste equipamento estão evidenciadas na tabela 18.
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Tabela 18: Vantagens e desvantagens dos equipamentos hidráulicos (adaptado de Instituto Geológico e Mineiro,
1999)

Vantagens

Desvantagens

Desmonte contínuo do material
explorável

Condições específicas do material a
desmontar
Utilização de elevados caudais e pressões
de água
Áreas de grande dimensão para a
acumulação de resíduos
Condições topográficas adaptadas para
facultar a circulação dos materiais
desmontados
Aplicabilidade do sistema quando o
processo de tratamento ulterior é
realizado por via húmida
Escassas probabilidades de seletividade
Posições restritivas acerca da
contaminação e impacte ambiental

Infraestrutura de forma reduzida
Equipamentos económicos
Menor necessidade de mão-de-obra
qualificada

Baixo custo de operação

Em relação à etapa de transformação das rochas industriais, verificaram-se dois tipos de
unidades, sendo que as:


Unidades fixas – estão ligadas a explorações de maior duração, aproximadamente
de trinta anos para rochas duras. Este tipo de unidade corresponde à maior
percentagem das instalações, uma vez que estão associadas à exploração de
granitos;



Unidades móveis – estão associadas a importantes projetos de construção,
dependendo da duração. Também poderão ser usadas como auxílio a unidades
fixas para satisfazer as necessidades pontuais do mercado.

Na figura 27 expõe-se o modo de processamento do subsetor das rochas industriais do
território em análise, que é semelhante ao das outras pedreiras a nível nacional.
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Figura 27: Diagrama de processo do subsetor das rochas industriais (Adaptado de Figueiredo et al., 2001)
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Capítulo 7. Estratégia para Análise do Risco Ambiental em Pedreiras
A análise dos EIA disponíveis das pedreiras licenciadas e em exploração no território em
análise – o cerne do Entre-Norte-e-Centro – (ver tabelas 15 e 16 no Capítulo 6) foi
fundamental para caraterizar as pedreiras aí existentes. Esta análise também permitiu
constatar uma notória ausência de um capítulo de análise do risco ambiental inerentes ao
desenvolvimento deste tipo de projeto.
As referências ao risco, ao longo dos EIA, integrados em outros fatores ambientais
mostram a existência de falhas na complexidade e na importância dada aos riscos ambientais
potenciais nas diferentes fases: construção, exploração e desativação neste setor, evidente pela
utilização de diferentes critérios e pela omissão das medidas de prevenção e minimização
(responsáveis pela atenuação dos riscos que lhes são inerentes). A referência ao risco nos
EIA, nunca é suportada por uma metodologia clara e objetiva de identificação e análise do
risco.
Posto isto, na presente dissertação tornou-se imprescindível construir uma estratégia que
permita identificar e analisar os riscos ambientais potenciais nas pedreiras licenciadas e em
exploração no cerne do Entre-Norte-e-Centro, tendo em vista uma posterior adopção de
medidas adequadas e específicas para evitar e minimizar esses riscos. Esta estratégia será
depois adaptável a outros projetos de pedreiras, com o objetivo de serem eliminadas as
lacunas identificadas nos EIA estudados, contribuindo assim para que este documento tenha
uma abordagem mais precisa e uniforme da análise dos riscos ambientais. Assim sendo, esta
metodologia deve ser parte integrante nos EIA e noutra documentação intrínseca ao processo
de AIA.
Dessa forma, procedeu-se à interligação dos princípios das Normas UNE 150008:2008 e
IEC/ISO 31 010:2009, explicadas no subcapítulo 2.3.4. e 2.3.2, respetivamente. Apesar das
supraditas normas definirem sucessões diferentes no relativo risco, como percetível nas suas
ilustrações, ambas são congruentes na constituição coerente e uniforme na elaboração de um
capítulo de análise do risco ambiental.
Na figura 28 está explícita a proposta de metodologia de análise dos riscos.
Por conseguinte, a proposta da metodologia a adotar na elaboração de um capítulo de
análise do risco ambiental, a integrar no EIA a executar no que concerne ao setor das
pedreiras do território, passa pela aplicação de uma matriz (probabilidade/consequência), pela
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indispensabilidade de definir uma escala de frequência (probabilidade) e uma escala de
consequências (severidade). Desta forma, deverá clarificar-se as categorias do risco na matriz.

Figura 28: Etapas do Risco Ambiental definidas para o setor das pedreiras no território em análise

Salienta-se que a explicação das diferentes etapas, é realizada com simplificação na sua
linguagem para um melhor entendimento, por exemplo, por parte dos proponentes a EIA do
Setor das Pedreiras deste território.

7.1. Estabelecimento do Contexto

No estabelecimento do contexto, para a metodologia de análise do risco em EIA ou para
qualquer tipo de documentos com a mesma temática, define-se os objetivos e os critérios da
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análise do risco a efetuar, assim como, para o resto do processo. Os critérios que se utilizam
avaliam a significância do risco.

7.2. Identificação dos Perigos

A identificação dos perigos de uma pedreira consiste numa das principais etapas da
análise do risco, uma vez que é nessa fase que se identificam os possíveis eventos
indesejáveis que possam levar à materialização de um perigo, isto é, nessa etapa devem ser
identificadas e caraterizadas as prováveis situações anormais, que apresentam potencial para
provocar consequências significativas no ambiente. A sua correta identificação é fundamental
para o desenvolvimento do trabalho de análise, avaliação e gestão do risco.
Na tabela 19 estão expostos os perigos, as causas e as consequências, resultantes das
várias operações das pedreiras em funcionamento no território. A apresentação desta
informação resultou da análise dos EIA consultados (Capítulo 6), bem como a observação in
loco obtida durante as visitas e com base também na caraterização do conhecimento do
território em análise.

91

Tabela 19: Perigos, causas, efeitos associados às operações, nas pedreiras do território:
a) Na fase de construção e de exploração
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b) Na fase de desativação

7.3. Estimativa do Risco
Dada por concluída a identificação dos perigos torna-se pertinente identificar os eventos
iniciadores que se fomentam através de todas as informações adquiridas partir das tabelas 19
a) e b) (Subcapítulo 7.2). Posteriormente irá atribuir-se a probabilidade de ocorrência para
cada evento iniciador e as procedentes consequências.
Tendo em conta os eventos iniciadores identificados, estabelece-se a sequência de
eventos que, com uma probabilidade conhecida, podem conduzir a diferentes cenários de
acidentes, na qual se irá estimar o dano ou as consequências sobre o meio recetor.
Já identificados todos os cenários prováveis de acidentes e atribuída a probabilidade de
ocorrência, bem como as possíveis consequências de cada um, deve proceder-se à estimativa
dos riscos de cada evento iniciador. Na etapa final, elucidam-se algumas medidas de
prevenção e minimização dos riscos ambientais seguidamente identificados.
 Riscos de Contaminação
As fases de construção e de exploração representam as cruciais “ações destrutivas” do
processo produtivo, procedentes da preparação e abertura de frentes, da abertura de acessos,
etc. Portanto, a partir destas ações provêm alterações na rede hídrica existente ou nas águas
subterrâneas, no solo e na qualidade do ar.
O arrastamento, transporte, e deposição de partículas sólidas e em suspensão, resultantes
das operações de desmonte, por intermédio do escoamento superficial, nomeadamente nos
períodos de precipitação mais intensas, podem acarretar, indiretamente, uma contaminação de
linhas de água a jusante da pedreira (por exemplo: aumentando a sua turbidez, mediante as
partículas em suspensão), e à deposição das partículas com granulometrias mais grosseiras
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que pode, no limite, levar a um certo assoreamento de linhas de água, aquando de
escorrências torrenciais relativas a pluviosidades elevadas.
A contaminação química das águas, superficiais e subterrâneas, bem como dos solos pode
também surgir com base no derrame de óleos acidentais ou de outro tipo de hidrocarbonetos
procedentes do normal funcionamento dos equipamentos ou da circulação de veículos. O
risco ocorre, particularmente, no momento em que são substituídos os óleos, sendo que uma
eventual fuga ou derrame modifica negativamente os solos e a qualidade das linhas de água.
Este fator deverá ser tomado em consideração, dado que poderá provocar o envenenamento de
espécies da fauna e da flora.
Importa notar que as águas residuais domésticas, oriundas das instalações representam
um problema de contaminação, tanto nos solos como na água, quando não são adequadamente
tratadas.
Neste tipo de atividade é nítida a produção e deposição de alguns tipos de resíduos
industriais, próximo ou no interior das instalações de apoio, principalmente, óleos usados,
pneus usados e alguns tipos de sucata. De modo consequente, pode ser expetável a
contaminação dos solos ou das águas nas várias fases da vida útil da pedreira.
Refere-se ainda, que durante a exploração das pedreiras, existe uma elevada produção de
poluentes atmosféricos. As partículas em suspensão, o monóxido de carbono e os óxidos de
azoto constituem os poluentes emitidos em maior concentração (subcapítulo 5.1). No entanto,
as partículas em suspensão menores que 10 µm (PM10) constituem o poluente que será
emitido em maior quantidade, resultado das operações concernentes à extração do granito e à
circulação de veículos que se movimentam em vias secas (EIA da Pedreira de Constainço,
2006; EIA da Pedreira de Fraga da Laja, 2009). Os veículos e os equipamentos emitem
poluentes à saída do motor, não existindo qualquer dispositivo de pós tratamento na emissão,
constituindo assim uma possível fonte adicional de poluição atmosférica.
 Riscos Geomorfológicos
As alterações geomorfológicas das pedreiras provêm da criação de depressões extensas,
situações estas que ocorrem logo na fase de construção, subsistindo até ao desfecho da fase de
exploração. Correlacionados à atividade extrativa, existem distintos elementos que são
afetados, de forma diferenciada.
As fases de construção e exploração envolvem a desmatação e decapagem do solo de
cobertura, ocasionando assim modificações em resultado da remoção da camada superficial e
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das terraplanagens para a implantação das infraestruturas. Desta forma pode resultar daqui a
instabilidade do maciço rochoso aquando da criação dos blocos individualizados.
Contudo, durante a fase de exploração, as operações de desmonte do maciço têm a
finalidade de atingir as cotas definidas no projeto, gerando impreterivelmente alterações ao
nível da topografia dos terrenos. No planeamento de desmonte, é imprescindível identificar as
falhas e ter conhecimento da fraturação que afeta o maciço rochoso.
Como é evidente, as caraterísticas “originais” da paisagem são alteradas ao longo das
fases, onde inicialmente o uso dominante seria florestal, passando assim a prevalecer uma
paisagem nitidamente mais industrial, onde se destaca o desordenamento presentemente
existente (EIA da Pedreira de Monte Coitado ou Outeiro, 2006).
A inexistência de vegetação, a ocorrência de chuvas (em períodos de maior pluviosidade)
e a péssima compactação do solo, são também situações que impulsionam a ocorrência de
riscos, mais propriamente, riscos de desabamento e riscos de deslizamento de blocos (queda
de blocos).
É fundamental referir que, na área de exploração, o confronto entre a geomorfologia atual
e futura, com o regime de ventos da região, pode ter consequências negativas resultantes da
atividade extrativa (EIA da Pedreira de Monte Coitado ou Outeiro, 2006).
 Riscos de Erosão
No início dos trabalhos de extração, as principais ações estão associadas essencialmente à
destruição da camada superficial do solo, com a ocorrência da decapagem, desmatação e
remoção total do coberto vegetal na cobertura da jazida mineral. A destruição do coberto
vegetal, de acordo com os avanços previstos no plano de lavra, origina grandes extensões de
solos expostos às condições climáticas mais adversas, aumentando assim os riscos de erosão.
A execução de escavação de taludes e aterros, ao longo da laboração da atividade
extrativa, são exemplos de algumas das operações executadas que proporcionam o risco
hídrico e eólico. Posto isto, evidencia-se que nas linhas de água estão presentes elevadas
concentrações de sólidos suspensos totais devido, fundamentalmente, ao arrastamento de
partículas sólidas (EIA da Pedreira de Rei Mouro, 2004; EIA da Pedreira de Carapito - Rei
Mouro, 2005; EIA da Pedreira do Cruzeiro n.º3, 2007). Deste modo, verificam-se
modificações, especialmente na qualidade da água (na posterior degradação físico-química
das linhas de água), podendo levar a riscos de erosão hídrica e eólica. De salientar, que a
descarga de efluentes para o meio hídrico, por ação humana, poderá também provocar erosão.
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Os fenómenos de erosão eólica são resultado dos ventos fortes e turbulentos, escassa
vegetação, solos móveis, secos e de granulometria fina. Desta ação abrasiva do vento resulta o
transporte e dispersão de partículas sólidas de pequena dimensão que podem provocar efeitos
negativos na saúde das populações que vivem muito próximo das pedreiras, como por
exemplo problemas respiratórios (EIA da Pedreira do Cruzeiro n.º3, 2007).
As fontes de emissão das partículas sólidas ocorrem nas frentes de trabalho como
resultado do processo de desmonte com explosivos, da circulação de veículos e de máquinas
de transporte (dumper´s, camiões, etc.) nos acessos em terra, das operações de fragmentação,
da crivagem e da descarga dos produtos, que ocorrem perto das instalações de britagem e
lavagem (zona de transformação).
A circulação da maquinaria pesada impõe ao solo solicitações dinâmicas associadas às
aplicações de cargas variáveis no tempo, tendo como principais consequências o aumento da
impermeabilização do solo, a perda da sua capacidade de armazenamento de água e o
incremento dos fenómenos de erosão.
Salienta-se que a maioria do território em análise apresenta solos incipientes, com pouca
extensão, sendo mais frequentes os afloramentos graníticos. Contudo, os funcionários das
pedreiras procederão à acumulação, de todo solo eventualmente encontrado e do material
mais fino, removidos em consequência da movimentação de materiais, para serem
reutilizados na recuperação paisagística. Esta acumulação se não for protegida (por exemplo:
pela sementeira de espécies herbáceas) também poderá causar erosão pelas águas (erosão
hídrica) e pelo vento (erosão eólica).

 Riscos de Acidente
O desmonte do maciço rochoso, durante a fase de exploração, através da detonação de
explosivos, provoca vibrações, que poderão ocasionar perturbações no sistema nervoso dos
funcionários das pedreiras, podendo também originar incêndios ou explosões, aquando dos
rebentamentos, que poderão provocar queimaduras, danificação das instalações, de
equipamentos e de outros materiais. Refere-se também que as operações da fase de construção
das pedreiras, juntamente com a circulação constante dos veículos e das máquinas nas vias de
acesso às explorações, são responsáveis pela existência de vibrações.
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Estas operações, além de produzirem vibrações também emitem ruído que afetam os
funcionários das pedreiras e terá um forte impacto nos habitantes residentes em zonas junto às
pedreiras, provocando principalmente algum desconforto. Em exposição prolongada a níveis
sonoros elevados, conduz a efeitos nos funcionários, como lesões dos órgãos auditivos, o
stress e a fadiga, que se traduzem em risco pelo surgir de patologias humanas. Poderá também
afetar o sistema endócrino, cardiovascular, respiratório e digestivo.
A constante circulação das máquinas, o péssimo estado das vias, o erro humano através
da condução perigosa (exemplo: velocidades excessivas), a falta ou incorreta sinalização, ou
as condições climatéricas adversas poderão constituir um risco de ocorrência de acidentes
rodoviários, constituindo perigo para os trabalhadores da pedreira.
Deve-se também ter em atenção a provável fuga para a atmosfera de gases inflamáveis,
que na presença de fontes de ignição poderá levar à formação de nuvens inflamáveis e
concludentemente ao risco de explosão, que perante a tipologia predominante da ocupação do
solo na circundante poderá provocar situações de incêndio e, por conseguinte, perigo para as
populações.
Atendendo aos resultados estabelecidos procede-se à atribuição de somente uma
probabilidade de ocorrência para cada um dos prováveis cenários de acidente (tabela 20). Esta
probabilidade ou frequência de ocorrência de um determinado cenário de acidente é estimada
qualitativamente, sendo que cada cenário varia entre 1 (cenário de acidente improvável) a 5
(cenário de acidente muito provável).

Tabela 20: Probabilidade de ocorrência de cenários de acidente (Adaptado de UNE 150008:2008)

Ulteriormente, à identificação da probabilidade de ocorrência de cada um dos prováveis
cenários de acidente, implica referir os danos que os acidentes possam provocar ao meio

97

natural, humano e socioeconómico. Essa classificação/valoração das consequências efetua-se
mediante as fórmulas presentes na tabela 21, tendo em conta os critérios referidos.

Tabela 21: Fórmulas de cálculo das consequências do risco (Adaptado de UNE 150008:2008)

Quantidade

Quantidade

Quantidade

+2 x Perigosidade

+2 x Perigosidade

+2 x Perigosidade

+ Extensão

+ Qualidade do
meio

= Gravidade
sobre o meio
natural

+ Extensão

+ Qualidade do
humano

= Gravidade
sobre o meio
humano

+ Extensão

+ Qualidade do
socioeconómico

= Gravidade
sobre o meio
socioeconómico

Para cada um dos critérios deve-se atribuir uma pontuação de 1 a 4 (tabela 22).

Tabela 22: Tabela auxiliar à valoração das consequências (Adaptado de UNE 150008:2008)

Pela aplicação dos cálculos da tabela 21, obtêm-se valores entre 5 e 25, estruturados por
cinco intervalos, aos quais são atribuídas categorias de 1 a 5 (tabela 23). A classificação de

98

cada parâmetro é procedida numa escala entre “Desprezável” a “Crítico”, consoante a
valoração concedida à gravidade das consequências.

Tabela 23: Valoração das consequências (Adaptado de UNE 150008:2008)

Tabela 24: Classificação do risco (Adaptado de UNE 150008:2008)

Por último, mediante a multiplicação da probabilidade pela consequência, obtém-se o
intervalo de valores apresentados na tabela 24, aos quais são associadas cores que incorporam
ulteriormente a matriz de risco, exposta na tabela 25.

Tabela 25: Matriz do risco (Adaptada de IEC/ISO 31010:2009)
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Mediante a leitura da tabela pode-se constatar que as tonalidades verdes representam
níveis de risco mais baixos e que as tonalidades vermelhas representam níveis de risco mais
elevados.

7.4. Medidas de Prevenção e Minimização
A estimativa do risco, resultante da etapa de análise do risco ambiental, permite
perspetivar as medidas determinantes neste processo para os evitar e/ou mininizar. Estas
medidas de prevenção e minimização foram estruturadas de modo a simplificar a sua
operacionalização nas pedreiras em exploração no território em análise ou em futuras
pedreiras. Optou-se por listar as medidas a concretizar para evitar e/ou minimizar os riscos
ambientais identificados no subcapítulo 7.3, ou seja, os riscos de contaminação,
geomorfológicos, de erosão e de acidentes.
 Medidas para evitar e minimizar os Riscos de Contaminação

Algumas das medidas a concretizar para evitar e minimizar os riscos de contaminação
são:
o Os locais de estacionamento dos veículos e da maquinaria, assim como as áreas
onde se armazenam os produtos, devem estar pavimentados e compostos por
bacias de retenção. Estas bacias devem ser impermeabilizadas e isoladas da rede
de drenagem natural, com o objetivo de impedir que os derrames acidentais de
óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos provoquem a contaminação dos
solos e das linhas de água;
o Os óleos de lubrificação e de transmissão das máquinas, e os componentes
utilizados na manutenção das máquinas (filtros e correias) devem ser devidamente
acondicionados na pedreira, em recipientes estanques (tambores herméticos), e
armazenados em locais cobertos e impermeabilizados. Seguidamente, deverão ser
entregues a uma empresa credenciada para o efeito, para não criarem um
problema ambiental grave;
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o Deverá proceder-se à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e
veículos referentes à exploração das pedreiras, de modo a preservar as normais
condições de funcionamento, e à aplicação dos silenciadores e catalisadores, por
forma a garantir a mitigação dos riscos de contaminação dos solos e das águas
derivado de derrames acidentais e do ruído, da emissão de gases e do
empoeiramento, reduzindo as consequências sobre a saúde dos trabalhadores e
passageiros;
o É importante sensibilizar os funcionários das pedreiras para as graves
consequências provenientes de derrames acidentais de substâncias químicas,
prevenindo para os cuidados que devem ter nas operações de manutenção de
maquinaria e veículos aplicados à operação nas pedreiras e ao armazenamento de
óleos, combustíveis e lubrificantes em locais impermeabilizados, que disponham
de um mecanismo de controlo de derrames;
o Os pneus e baterias (acumuladores de chumbo) devem ser recolhidos pelos
específicos fornecedores, aquando a sua substituição, os quais serão encarregues
pelo seu destino final;
o Na eventualidade de vestígios de contaminação nos materiais escavados, deve
proceder-se ao seu armazenamento em locais que impeçam a contaminação dos
solos e das águas superficiais e subterrâneas, até à sua condução para o destino
final adequado;
o Quando se detetar uma situação de contaminação por hidrocarbonetos, deverá
proceder-se à recolha e ao tratamento dos solos contaminados e das águas
contaminadas. Numa primeira instância através da recolha para bidões estanques
fechados e identificados, e ulteriormente colocados em zonas de armazenamento
de resíduos perigosos; e numa segunda instância levados para o devido destino
final ou a recolher para operadores licenciados;
o Os funcionários das pedreiras deverão ser sensibilizados para o controlo da
produção de resíduos, advertindo para o destino final apropriado dos mesmos em
conformidade com a legislação vigente, assegurando que se impeça a dispersão
indiscriminada de resíduos pela área da pedreira;
o Deverá proceder-se a uma análise profunda de uma possível contaminação dos
resíduos consequentes da demolição e desmantelamento das instalações
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auxiliares, de forma a estipular o destino mais oportuno para os diferentes tipos de
resíduos produzidos;
o Os locais onde estão depositados temporariamente os resíduos, à medida que
aguardam o envio para o destino final, devem assegurar a devida proteção dos
solos,

águas

superficiais

e

subterrâneas,

devendo

ser

corretamente

impermeabilizados, planos e protegidos;
o É importante efetivar-se o pedido de autorização do domínio público hídrico
ligado ao uso da fossa sética existente na área da pedreira;
o Deverá ser realizada a manutenção adequada e regular à fossa sética estanque que
recolhe os efluentes provenientes das instalações sanitárias, duche, cozinha e
refeitório, de forma a garantir as suas condições de funcionamento;
o Caso seja acumulada água no fundo da escavação e haja a possibilidade de esta
poder ser arrastada para a linha de água mais próxima, a água acumulada deverá
ser antecipadamente tratada, para que a linha de água não exiba um aspeto turvo
por ação da quantidade de sólidos em suspensão;
o As águas residuais provenientes das instalações sociais de auxílio às pedreiras
devem ser drenadas para fossas sépticas, adequadamente implementadas nas áreas
de concessões e subsequentemente conduzidas para tratamento, na contingência
da não possibilidade de ligação ao sistema de saneamento municipal;
o A bacia de decantação deve ser aterrada e o terreno corretamente modelado;
o Deve incentivar-se a implementação e cumprimento estrito das medidas
recomendadas no Plano de Lavra e no PARP.

 Medidas para evitar e minimizar os Riscos Geomorfológicos

Listam-se seguidamente algumas das medidas a concretizar para evitar e minimizar os
riscos geomorfológicos:
o A recuperação dos taludes finais da escavação de forma a evitar o risco de queda
de blocos e risco de desabamento, ao longo das atividades de deposição de
estéreis, deve ser promovida;

102

o Os taludes devem ser desenvolvidos com ângulos inferiores ao ângulo definido no
plano de modelação de terreno;
o Os materiais de aterro devem ser compactados, posteriormente à sua deposição;
o Devem efetuar-se sistemas de drenagem longitudinal e revestimento vegetal dos
taludes, com a finalidade de minimizar o risco de ravinamento;
o A execução de escavações e aterros deve ser interrompida, em períodos de maior
pluviosidade, com o objetivo de garantir a estabilidade dos taludes e evitar o risco
de deslizamento;
o A zona ativa de exploração deve ser limitada aos locais estritamente necessários;
o Deve ser implementada a modelação final dos terrenos, conforme o faseamento
positivo;
o O desenvolvimento da pedreira, de acordo com o previsto Plano de Lavra,
principalmente no cumprimento da altura e inclinação das bancadas, da geometria
da pedreira e do sentido do seu desenvolvimento, deve ser cumprido;
o Deve proceder-se à recuperação das vias e caminhos utilizados como acesso aos
locais da pedreira, bem como os pavimentos que possivelmente tenham sido
afetados.

 Medidas para evitar e minimizar os Riscos de Erosão

Como medidas a concretizar para evitar e minimizar os riscos de erosão, destacam-se:
o As ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos
solos devem ser limitadas às zonas estritamente necessárias e realizadas por forma
a minimizar a alteração dos solos nos períodos de maior pluviosidade, diminuindo
assim, a erosão hídrica e o arraste de material em suspensão;
o Deve ser criado dum sistema de drenagem, através de valas que levam a maior
parte das águas de escorrência para fora da área de corta;
o Deve ser fomentada a criação de bacias de decantação e aberturas de valas que
retomam o normal funcionamento da rede de drenagem, no acontecimento de
situações excecionais de precipitação que sejam capazes de colocar em risco a
estabilidade nas frentes de desmonte, por ação da acumulação de água de
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escorrência pluvial no fundo das escavações. Estas estruturas possibilitam a
decantação das águas de escorrência, de maneira a assegurar a sua devolução ao
sistema de drenagem natural com ínfimas concentrações de partículas sólidas em
suspensão;
o As áreas de depósito de materiais devem localizar-se em áreas afastadas das
linhas de água;
o Deve vistoriar-se a rede de drenagem durante e após longos e/ou intensos
períodos de pluviosidade, tendo que ser efetuados os devidos trabalhos de
conservação;
o A limpeza dos elementos de drenagem pluvial, especialmente das valas a
introduzir em redor das áreas de escavação e dos acessos às áreas de trabalho,
deve ser promovida;
o As emissões de poeiras, que resultam fundamentalmente do processo de extração
do granito e da movimentação de máquinas e a sua dispersão na atmosfera,
deverão ser resolvidas mediante a aspersão controlada, nos locais preparados para
o efeito, dos acessos internos às pedreiras (mais movimentados e que ocasionem
maior dispersão de poeiras);
o Proceder à plantação de árvores na área evolvente das pedreiras, uma vez que
estas vão formar barreiras, minimizando assim, a dispersão de poeiras;
o Deve proceder-se à acumulação de todo solo, eventualmente encontrado, e do
material mais fino, removidos em consequência da movimentação de materiais,
para serem reutilizados na recuperação paisagística. Esta acumulação será
protegida por sementeiras, no caso das terras vegetais, e por meio de um correto
posicionamento e dimensionamento (impedindo depósitos em altura), no caso de
depósitos estéreis, por forma a evitar a sua erosão hídrica e eólica;
o Deve controlar-se o peso bruto dos veículos pesados, no sentido de evitar a
degradação das vias de comunicação (tonelagem de acordo com a lei).

 Medidas para evitar e minimizar os Riscos de Acidente

A seguir, listam-se algumas das medidas a concretizar para evitar e minimizar os riscos
de acidente:
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o A desmatação deve ser efetuada nos períodos menos críticos para a ocorrência de
incêndios florestais, sempre que possível, e com meios apropriados à detenção de
eventuais faíscas, com o propósito de reduzir o risco de incêndio;
o A manutenção de veículos e equipamentos de extração, carregamento e
transporte, deve ser efetuada periodicamente;
o O cumprimento das normas de segurança e de sinalização da via pública, deve ser
assegurado;
o Deve ser controlada a velocidade de circulação (aplicando restrições de
velocidade da circulação), essencialmente no interior das localidades;
o A carga não deve exceder a capacidade do veículo, devendo ainda ser coberta, de
modo a impossibilitar a dispersão de poeiras (exemplo: no caso do transporte de
material de natureza pulverulento);
o O planeamento de uma via alternativa com um intuito de não passar pelo interior
das localidades, considerando não apenas a pedreira em estudo mas todo o núcleo
de exploração, deve ser contemplado;
o Deve asseverar-se a correta sinalização nos locais de armazenamento de
combustíveis, explosivos e lubrificantes, mantendo inatingível o acesso aos locais
de armazenamento destas substâncias, por forma a prevenir o risco de incêndio ou
de explosão;
o A carga instantânea poderá ser reduzida, pelo faseamento das detonações em cada
furo (Método Número de Retardos por Furo). Este método permite reduzir a carga
de explosivo que detona em cada momento, reduzindo as vibrações induzidas;
o Deve proceder-se à alteração do sentido de exploração ou do estabelecimento de
um volume vazio, entre as detonações e as estruturas a preservar, por forma a
originar uma superfície de descontinuidade que atenua a propagação das
vibrações, principalmente nas componentes horizontais (fase de desmonte).
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Capítulo 8. Considerações Finais
No presente capítulo são expostas as conclusões fundamentais desta dissertação, assim
como, linhas orientadoras para trabalhos futuros, de modo a dar continuidade à estratégia
elaborada ou melhorar a mesma.
Para o desenvolvimento da estratégia de análise dos riscos ambientais para as pedreiras
do território em análise foi imprescindível proceder à caraterização ambiental e
socioeconómica do território, com especial enfoque no local e na abrangência das pedreiras
licenciadas e em exploração. A conjugação deste resultado com o processo produtivo das
pedreiras do subsetor das rochas ornamentais bem como do subsetor das rochas industriais do
território em análise, cujo licenciamento integrou o processo de AIA, foram a base para a
construção da estratégia acima referida. Nesta estratégia teve-se em consideração a legislação
nacional

em

vigor,

as

diferentes

normas

(portuguesa,

espanhola,

europeia

e

australiana/neozelandesa), assim como visitas in loco às pedreiras em estudo.
Os sete concelhos que constituem o território em análise – Aguiar da Beira, Castro Daire,
Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva –, caraterizam-se, em
termos demográficos, por uma baixa densidade populacional, cada vez mais envelhecida (>65
anos). Porém maioritariamente a população residente insere-se no grupo etário 25-64 anos.
Neste território existem 55 explorações de massas minerais licenciadas e em exploração
(pedreiras). O concelho de Castro Daire possui a maioria das pedreiras com 22 explorações
licenciadas. Contrariamente, o concelho de Vila Nova de Paiva é o único em que não se
regista qualquer exploração licenciada.
A rede viária do território é afetada pela irregularidade da topografia do espaço
geográfico em que se compreende, tendo como resultado, fundamentalmente, a lentidão nas
ligações com os aglomerados e com as pedreiras. Assim sendo, é óbvia a dificuldade para
uma veloz atuação dos meios de socorro, em caso de ocorrer qualquer acidente grave nas
pedreiras e também no transporte dos blocos das pedreiras para os locais de transformação.
A localização das pedreiras não constitui perigo para os recursos hídricos do território em
análise. Também se verifica que nenhuma das pedreiras licenciadas se situa nas áreas que
integram os SIC: Serra de Montemuro (PTCON0025), Rio Paiva (PTCON0059) e Serras da
Freita e Arada (PTCON0047), não representando, desta forma, risco para a vegetação
sensível. Contudo, a exploração de pedreiras está na origem da redução da área floresta e
fracciona o habitat de espécies ameaçadas e vulneráveis.
106

Convêm referir que o cerne do Entre-Norte-e-Centro é um território de elevado risco de
incêndio, verificando-se que Castro Daire é o concelho com maior área ardida, no ano de
2015. No entanto, certamente nenhuma das operações das pedreiras está na base da ocorrência
destes incêndios.
O setor das pedreiras constitui para o território em análise uma forte potencialidade de
investimento, conduzindo a uma maior sobrevalia económica. As indústrias extrativas, neste
território, representaram um volume de negócios de 4 915 065 €, no ano de 2014. Também,
geram postos de trabalho para as pessoas dos concelhos, impedindo a desertificação total dos
mesmos. Os trabalhos nas pedreiras exigem grande esforço físico dos funcionários, mas são
efetuados sem recurso a qualificações profissionais específicas. Mostra-se, assim,
fundamental a realização de formação profissional, com o objetivo de aumentar a
produtividade e concludentemente a competitividade industrial.
Constatou-se, pela consulta dos EIA disponíveis das pedreiras, cujo licenciamento
integrou o processo de AIA, que o subsetor predominante é o subsetor das rochas ornamentais
(CAE08112), com 76%, seguindo-se do subsetor das rochas industriais (CAE08121) com
24%. A caraterização destes processos produtivos permitiram o conhecimento das operações
da extração do material rochoso que levam aos perigos e consequentemente aos riscos
tecnológicos.
A análise dos EIA mencionados das pedreiras licenciadas e em exploração no cerne do
Entre-Norte-e-Centro foi fundamental na caraterização das pedreiras deste território e,
também, permitiu verificar uma evidente ausência de um capítulo de análise do risco
ambiental intrínsecos ao desenvolvimento deste tipo de projeto. No entanto, ao longo dos
EIA, é realizada refererências ao risco, estando integrados noutros fatores ambientais,
verificando-se a existência de falhas na complexidade e na importância dada aos riscos
ambientais nas fases (contrução, exploração e desativação), assim como, o emprego de
distintos critérios e a falta das medidas de prevenção e minimização.
Na presente dissertação tornou-se fundamental elaborar uma estratégia que possibilite
identificar e analisar os potenciais riscos ambientais nas pedreiras licenciadas e em exploração
no território sob apreço, pretendendo que se adotem de medidas apropriadas e específicas para
evitar e minimizar esses riscos. Além do mais, esta estratégia também foi desenvolvida com o
intuito de serem eliminadas as falhas identificadas nos EIA estudados. Deste modo, poderá
ser parte integrante nos EIA e noutra documentação intrínseca ao processo de AIA.
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A estratégia desenvolvida na presente dissertação teve em consideração os princípios das
Normas UNE 15008:2008 e IEC/ISO 31010:2009, porque ambas definem a elaboração de um
estudo específico para o fator ambiental análise do risco. A estratégia de análise do risco
proposta é constituída pelo estabelecimento de contexto, pela identificação dos perigos e pela
estimativa do risco.
Conclui-se ser indispensável a adoção de medidas de prevenção e minimização dos riscos
mencionados nas pedreiras atualmente licenciadas e em exploração no cerne do Entre-Norte-e-Centro,

nomeadamente

para

evitar

e

minimizar

os

riscos

de

contaminação,

geomorfológicos, de erosão e de acidente. A título exemplicativo, para evitar e minimizar os
riscos de contaminação, os locais de estacionamento dos veículos e da maquinaria, assim
como as áreas onde se armazenam os produtos, devem estar pavimentados e compostos por
bacias de retenção. No que concerne aos riscos geomorfológicos, a execução de escavações e
aterros deve ser interrompida, em períodos de maior pluviosidade, com o objetivo de garantir
a estabilidade dos taludes e evitar o risco de deslizamento. No que toca aos riscos de erosão,
as ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem
ser limitadas às zonas estritamente necessárias e realizadas por forma a minimizar a alteração
dos solos nos períodos de maior pluviosidade, diminuindo assim, a erosão hídrica e o arraste
de material em suspensão. Por fim, nos riscos de acidente, deve ser controlada a velocidade de
circulação (aplicando restrições de velocidade da circulação), essencialmente no interior das
localidades.
Importa referir a importância da inclusão desta estratégia em qualquer EIA a realizar,
conduzindo assim a uma melhoria na sua qualidade. Salienta-se que é fundamental ter em
consideração os desafios da nova Diretiva AIA (2014/52/EU), pela simplificação de
procedimentos, incluindo a integração com diferentes regimes ambientais; pela simplificação
da definição de âmbito e pela simplificação da linguagem utilizada nos Estudos de Impacte
Ambiental. Esta Diretiva centra algumas preocupações atuais (riscos, catástrofes, alterações
climáticas) e estabelece como um dos fatores de análise na AIA de projetos o ”Território”.
Os trabalhos futuros prendem-se essencialmente com a realização de uma estratégia da
análise quantitativa do risco, a fim de ser aplicada às pedreiras do território sob apreço; à
criação de um guia metodológico com as principais diretrizes para a elaboração de um
capítulo de análise do risco para o setor e disponibilizar este relatório aos exploradores das
pedreiras do cerne do Entre-Norte-e-Centro.
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Anexo - Listagem das Pedreiras licenciadas, por concelho e por substância
extraída no cerne do Entre-Norte-e-Centro
Nas tabelas 26 e 27 listam-se as pedreiras, que em 2016 estavam licenciadas no território
“o cerne do Entre-Norte-e-Centro”, respetivamente, na área geográfica de intervenção da
DGEG, Divisão de Pedreiras do Centro e Divisão de Pedreiras do Centro.

Tabela 26: Pedreiras licenciadas no território em análise, com localização na área geográfica de intervenção da
DGEG (Divisão de Pedreiras do Centro), em 2016
N.º da
Pedreira
6073

6201

6409

6574

6498

6495

6714

6515

Nome da Pedreira

Substância

Granito para
construção civil
Ovais
e obras
públicas
Granito para
construção civil
Rei Mouro
e obras
públicas
Granito para
construção civil
Rei Mouro n.º 1
e obras
públicas
Granito para
Carapito - Rei Mouro
fins
ornamentais
Granito para
construção civil
Ratoeira
e obras
públicas
Granito para
construção civil
Penedo da Cabeça
e obras
públicas
Granito para
Ratoeira
fins
ornamentais
Granito para
Cabeço Penedeiro
fins
ornamentais

5712

Portela da
Carvalhinha

6299

Lanteiros Grandes

6301

Ribeira Arcas

Areia Comum
Granito para
fins
ornamentais
Granito para
construção civil
e obras
públicas

Freguesia

Concelho

Distrito

Aguiar da Beira

Aguiar da Beira

Guarda

Carapito

Aguiar da Beira

Guarda

Carapito

Aguiar da Beira

Guarda

Carapito

Aguiar da Beira

Guarda

Gradiz

Aguiar da Beira

Guarda

Gradiz

Aguiar da Beira

Guarda

Gradiz

Aguiar da Beira

Guarda

Pena Verde

Aguiar da Beira

Guarda

Alva

Castro Daire

Viseu

Mões

Castro Daire

Viseu

Mões

Castro Daire

Viseu
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Tabela 26: Pedreiras licenciadas no território em análise, com localização na área geográfica de intervenção da
DGEG (Divisão de Pedreiras do Centro), em 2016 (Continuação)
N.º da
Pedreira

Nome da Pedreira

Substância

Freguesia

Concelho

Distrito

5311

Sobreiro

Granito para
construção civil
e obras públicas

Moledo

Castro Daire

Viseu

5451

Cruzinha n.º 2

Granito para fins
ornamentais

Moledo

Castro Daire

Viseu

5452

Sobreiro n.º 2

Moledo

Castro Daire

Viseu

6173

Cela

Moledo

Castro Daire

Viseu

6355

Sobreiro n.º 4

Moledo

Castro Daire

Viseu

6379

Chão da Lage n.º 2

Moledo

Castro Daire

Viseu

5303

Fragas da Cela n.º 2

Moledo

Castro Daire

Viseu

5312

Cruzeiro n.º 3

Moledo

Castro Daire

Viseu

5333

Tapada do Cruzeiro

Moledo

Castro Daire

Viseu

5363

Miuteira

Moledo

Castro Daire

Viseu

6213

Lamas

Moledo

Castro Daire

Viseu

6216

Tapada da Cela n.º
1

Moledo

Castro Daire

Viseu

6233

Cela

Moledo

Castro Daire

Viseu

6584

Cela n.º 3

Granito para fins
ornamentais

Moledo

Castro Daire

Viseu

6669

Pedreira do Seixo

Granito para fins
ornamentais

Moledo

Castro Daire

Viseu

Granito para
construção civil
e obras públicas
Granito para
construção civil
e obras públicas
Granito para
calçada
Granito para
construção civil
e obras públicas
Granito para
construção civil
e obras públicas
Granito para
calçada
Granito para
construção civil
e obras públicas
Granito para
construção civil
e obras públicas
Granito para
calçada
Granito para
construção civil
e obras públicas
Granito para
construção civil
e obras públicas
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Tabela 26: Pedreiras licenciadas no território em análise, com localização na área geográfica de intervenção da
DGEG (Divisão de Pedreiras do Centro), em 2016 (Continuação)
N.º da
Pedreira

Nome da Pedreira

6673

Falgueiroso

6702

Soutela

6724

Fraga da Laja

5750

Monteiras

3921

Pecanheira

Substância
Granito para
fins
ornamentais
Granito para
fins
ornamentais
Granito para
fins
ornamentais
Granito para
construção civil
e obras
públicas
Granito para
fins
ornamentais

Freguesia

Concelho

Distrito

Moledo

Castro Daire

Viseu

Moledo

Castro Daire

Viseu

Moledo

Castro Daire

Viseu

Monteiras

Castro Daire

Viseu

Romão

Sátão

Viseu
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Tabela 27: Pedreiras licenciadas no território em análise, com localização na área geográfica de intervenção da
DGEG (Divisão de Pedreiras do Norte), em 2016
N.º da
Pedreira
6768
6360

Nome da Pedreira

Substância

Freguesia

Concelho

Distrito

Penedo dos Corvos

Granito

Ariz

Moimenta da Beira

Viseu

Granito

Caria

Moimenta da Beira

Viseu

Caria

Moimenta da Beira

Viseu

Moimenta da Beira

Viseu

Monte Coitado ou
Outeiro

6601

Pedreira Corga Larga

Granito

4557

Monte de S.Mamede

Granito

P79

Abelheira

Granito

Pêra Velha

Moimenta da Beira

Viseu

6366

Castinheirinho

Granito

Pêra Velha

Moimenta da Beira

Viseu

6460

Encosta da Ladeira

Pêra Velha

Moimenta da Beira

Viseu

6728

Pedra da Nave

Granito

Pêra Velha

Moimenta da Beira

Viseu

Granito

Pêra Velha

Moimenta da Beira

Viseu

80051

Encosta da Ladeira
n.º 1

Granito cinza e
amarelo

Moimenta da
Beira

80045

Terra da Nave

Granito

Pêra Velha

Moimenta da Beira

Viseu

6774

Corga da Raposa

Granito

Pêra Velha

Moimenta da Beira

Viseu

5450

Pedreira de Soutosa

Granito

Peva

Moimenta da Beira

Viseu

6493

Cabeço do Seixo

Granito

Carregal

Sernancelhe

Viseu

6284

Zibreira

Granito

Chosendo

Sernancelhe

Viseu

5137

Pedreira da Fraga

Granito

Fonte Arcada

Sernancelhe

Viseu

6453

Poços Altos

Granito

Macieira

Sernancelhe

Viseu

6309

Pedreira de Carapito

Granito

Macieira

Sernancelhe

Viseu

6499

Amarelo Macieira

Granito

Macieira

Sernancelhe

Viseu

6486

Carapito

Granito

Macieira

Sernancelhe

Viseu
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Tabela 27: Pedreiras licenciadas no território em análise, com localização na área geográfica de intervenção da
DGEG (Divisão de Pedreiras do Norte), em 2016 (Continuação)
N.º da
Pedreira

Nome da Pedreira

Substância

Freguesia

Concelho

Distrito

P96

Castainço

Granito

Macieira

Sernancelhe

Viseu

s/ nº

Pedreira Castainço

Granito

Macieira

Sernancelhe

Viseu

6519

Quinta do Covelo

Granito (bloco)

Sarzeda

Sernancelhe

Viseu

s/ nº

Pedreira JardimSeixo

Granito

Sarzeda

Sernancelhe

Viseu

6603

Pedreira Santo Antão

Granito (azul e
amarelo)

Várzea da Serra

Tarouca

Viseu
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