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1. Introdução
O presente relatório refere-se à caraterização geológica-geotécnica do maciço
granítico, sobre o qual está implantada a Pedreira nº 4637 – Penedos Altos, no
Lugar de Penedos Altos, Freguesia de Turiz, Concelho de Vila Verde, Distrito de
Braga.
Este estudo visa caraterizar o maciço graníticocom vista a suportar o plano de
lavra da zona a ampliar.
Do ponto de vista geológico a pedreira e a sua área de ampliação estão
implantadas no maciço designado por Granito de Braga (Carta Geológica de
Portugal à escala 1:50 000, Folha 5D – Braga).

2. Enquadramento Geológico
De acordo com a Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, Folha 5D –
Braga (Fig. 1), este granito faz parte do Complexo Granítico de Braga, que
engloba diferentes tipos de granitos. O Granito de Braga é um granito biotítico,
com rara moscovite, de tendência porfiróide de grão médio a fino. Os
megacristais de feldspato (feldspato potássico) apresentam tendência euédrica
e são em geral muito alongados. Neste granito são frequentes os encraves de
diversos tipos, sendo os máficos de grão fino os mais abundantes. Também são
frequentes os encraves metassedimentares, de dimensão variável e com
orientação interna. Estes são encraves micáceos com andalusite e silimanite. O
granito apresenta localmente uma ligeira orientação N140E, que poderá
corresponder a fluxo magmático, e que está materializada pelo alinhamento dos
megacristais, dos encraves e mesmo dos minerais micáceos.
De acordo com a Carta Geológica à escala 1:50 000, Folha 5D – Braga, no sector
da Pedreira de Penedos Altos no Granito de Braga, estão representadas falhas
prováveis de orientação E-W a ESE-WNW, de orientação NNW-SSE e NE-SW.
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Figura 1 - Localização da pedreira de Penedos Altos na Folha 5D da Carta Geológica
de Portugal.

De acordo com a Notícia Explicativa da referida carta geológica, a fracturação EW corresponde a fendas de tracção

3. Descrição Litológica
O reconhecimento geológico feito na pedreira permitiu confirmar que o maciço é
constituído por um granito biotítico de grão fino a médio, com tendência
porfiróide, com megacristais euédricos dispersos e localmente com orientação
preferencial. Os encraves microgranulares muito ricos em biotite e mais escuros
que o granito envolvente são muito frequentes, assim como os encraves de
rochas metamórficas com orientação interna e também mais escuros que o
granito.
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Estes encraves metamórficos são frequentemente alongados paralelamente à
orientação interna que apresentam.
Nos locais em que os megacristais manifestam alguma orientação preferencial,
essa mesma orientação é materializada pelos encraves metamórficos. Os
encraves microgranulares também apresentam megacristais de feldspato (Fig.
2).

Figura 2 - Aspecto geral do granito.

4. Caraterização da Alteração e da Fraturação
A caracterização da alteração e da fracturação é fundamental no estudo e
avaliação dos maciços graníticos.
A profundidade e intensidade da alteração e da fracturação dos maciços controla
a profundidade a partir da qual se encontra o granito são, com impactos muito
importantes na qualidade do material extraído, o que condiciona a sua utilização
e consequentemente o seu valor comercial.
A parte mais superficial dos maciços graníticos apresenta-se normalmente
alterada devido à acção dos agentes de meteorização, nomeadamente a água.
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Esta alteração é bem visível na cor amarela acastanhada que apresentam os
granitos nessa zona.
Para uma mais fácil descrição da alteração do maciço, utiliza-se a classificação
adoptada pelo ISRM-International Society of Rock Mechanics, apresentada no
Quadro 1.
Quadro 1 – Graus de alteração dos maciços rochosos

A fracturação é importante pois de uma maneira geral condiciona a profundidade
que atinge a zona de alteração, uma vez que é através das fracturas que a água
circula nos maciços rochosos. No topo dos maciços graníticos a fracturação é
mais intensa, as fracturas estão mais próximas umas das outras, apresentam
atitudes (direcções e inclinações) muito irregulares, podem apresentar-se
abertas e por vezes preenchidas com argila. Na parte superficial, para além
desta irregularidade na distribuição da fracturação, há que ter também em
consideração as fracturas de descompressão, que são de uma maneira geral
paralelas à superfície topográfica.
Para a caracterização da fracturação dos maciços rochosos utiliza-se também a
classificação adoptada pelo ISRM-International Society of Rock Mechanics,
apresentada no Quadro 2.
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Quadro 2 – Graus de fracturação dos maciços rochosos

Para uma mais fácil apresentação da descrição do maciço o talude com a frente
maior de exploração, com orientação geral N140E será designado por ‘talude
norte’ e o talude com orientação aproximadamente norte-sul localizado no sector
oeste da pedreira será designado por ‘talude poente’ (Fig. 3).

Figura 3 - Localização do talude norte e do talude poente.
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Embora a área de expansão da pedreira se localize no talude norte, o
levantamento geológico e a caracterização das fracturas, incidiu não só na frente
de escavação deste talude, mas também na frente de desmonte do talude
poente.
Conjugando o levantamento e características das fracturas dos dois taludes,
aproximadamente perpendiculares um ao outro, conseguimos ter uma melhor
caracterização global do maciço.
4.1- Talude Norte
4.1.1- Alteração
O talude norte de orientação N140E, apresenta um perfil de alteração superficial
bastante irregular, como é normal nos maciços graníticos (Fig. 4)
Na zona mais superficial do talude de excavação o maciço é no geral
medianamente alterado W3.
Nalgumas zonas muito limitadas onde as fracturas estão mais próximas, F4 a
F3, a alteração é W3 a W4.

Figura 4 - Aspecto geral do talude norte.
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A alteração é mais intensa junto aos bordos dos blocos de granito delimitados
pelas fracturas, apresentando uma cor acastanhada amarelada (Fig. 5).
No interior dos blocos o granito apresenta uma côr que vai passando de
castanha acinzentada (W3) a acinzentada (W3 a W2), podendo no interior dos
blocos de maior dimensão não apresentar sinais de oxidação, com grau de
alteração W2.

Figura 5 - Alteração nos bordos dos blocos de granito.

A alteração do granito condicionada pelas descontinuidades, apresenta
localmente um aspecto muito característico dos maciços graníticos, conhecida
por alteração em ‘casca de cebola’ (Fig. 6).

Figura 6 - Alteração do granito em ‘casca de cebola’.
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A alteração do maciço granítico diminui em profundidade. No 2º patamar de
exploração, o granito apresenta alteração W3, com zonas bastante extensas em
que o granito tem alteração W3 a W2 (Fig. 7).

Figura 7 - Alteração do maciço no 2º patamar do talude norte.

Nas plataformas de desmonte a cotas mais baixas, o granito apresenta um grau
de alteração W2 a W1. Localmente em zonas muito limitadas, nomeadamente
nas imediações das fracturas, granito apresenta cor amarelo acastanhado, W3.
4.1.2. Fracturação
Na zona mais superficial do maciço ocorrem fracturas de descompressão
subparalelas à superfície topográfica. O espaçamento destas fracturas vai
claramente diminuindo em profundidade (Fig. 8).
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Figura 8 - Fracturação subparalela à superfície topográfica.
Nestas zonas em que as fracturas estão mais próximas a alteração é
naturalmente mais intensa.
Na zona mais superficial o maciço apresenta uma fracturação muito
heterogénea, podendo de uma maneira global considerar-se um grau de
fracturação F3 a F4. Nalguns sectores o espaçamento é F3-F2, e noutros as
fracturas ocorrem com maior proximidade F4.
Nestas zonas em que as fracturas estão mais próximas a alteração é
naturalmente mais intensa (Fig. 9).

Figura 9 - Variação da intensidade da fracturação no mesmo patamar de exploração.
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A maior profundidade, na zona do maciço menos alterada, as fracturas ocorrem
mais espaçadas F3 a F2, com sectores em que a fracturação é F2 a F1.
Em síntese, pode-se considerar que a alteração na zona mais superficial, é W3
e W3-2 até aos 10 a 15m de profundidade, correspondente ao 2º patamar (Fig.
3 – patamar onde está a rectoescavadora).
Abaixo deste patamar o maciço apresenta uma alteração W2 a W2-1, ocorrendo
localmente algumas manchas de granito W2 a W3 nas zonas próximas das
fracturas.
Relativamente à fracturação esta é um pouco mais intensa e mais irregular nos
patamares mais alterados mais próximos da superfície (10 a 15m de
profundidade), sendo de uma maneira geral F3. Contudo nos 2 patamares
superiores, até sensivelmente 10 a 15m de profundidade, há zonas um pouco
mais fraturadas F3-4.
A maior profundidade há zonas muito significativas do maciço com fracturação
mais espaçada, F3 a F2 e F2 a F1 nas zonas que coincidem com o granito são
W2 a W1.
4.2 – Talude Poente
No talude poente, muito mais pequeno que o talude norte, tanto em extensão
como em altura, as atitudes das fracturas também foram levantadas (Fig. 10).
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Figura 10 - Aspecto geral do talude poente.

4.2.1 Alteração
Imediatamente por baixo de uma pequena camada de terra vegetal que pode
variar entre 0,20m e 0,50m, ocorre o maciço granítico medianamente alterado,
W3.

Na parte superior o maciço granítico encontra-se muito alterado a

medianamente alterado W4 a W3, até uma profundidade variável entre 1,5m e
2m. (Fig. 11).

Figura 11 - Alteração e Fracturação do talude poente.
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Abaixo desta profundidade de 1,5 a 2m, o granito apresenta alteração W3,
podendo-se observar que a alteração é mais intensa na parte exterior dos blocos
delimitados pelas diaclases W3, e diminui para o seu interior W3-W2 (Fig. 12).

Figura 12 - Condicionamento da alteração pela fracturação.

A alteração do maciço diminui significativamente em profundidade. Na foto da
figura 13, tirada na plataforma à cota 150, é bem evidente que o granito abaixo
da 2ª bancada apresenta uma alteração W2-W1, evidenciada pela cor cinzenta,
característica do granito são W2 a W1.

Figura 13 - Variação em profundidade do grau de alteração do maciço granítico.
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4.2.2 Fracturação
A fracturação no topo do maciço granítico é muito irregular. Até aos 1,5m a 2m
de profundidade o maciço apresenta uma fracturação F4-5, ocorrendo no
entanto zonas em que o espaçamento entre fracturas é superior a 0,20m, ou seja
F3. Nesta parte mais próxima da superfície observam-se fracturas paralelas á
superfície topográfica (Fig. 14).

Figura 14 - Fracturação na parte superficial do maciço no talude poente.
Abaixo da zona mais superficial, aumenta a regularidade da atitude das fracturas,
encontrando-se muito bem definidas 2 famílias de fracturas, ambas subverticais
a verticais, com espaçamento F3 ( Fig. 15).

Figura 15 - Regularidade da atitude das fracturas definindo duas famílias subverticais.
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Nos patamares inferiores é possível observar que o espaçamento da fracturação
aumenta progressivamente, com fracturação F3 a F2 passando a F1 a F2
(Fig.10).
Neste talude algumas das fracturas abertas, têm exsurgências de água (Fig.
16).

Figura 16 - Fracturas com exsurgências de água.
Na transição do talude poente para o talude norte, ocorre uma zona fracturada
F3 a F4, com uma extensão aproximada de 15 a 20m, em que as fracturas são
muito irregulares, com predominância das verticais (Fig. 17).

Figura 17 - Zonas de fracturação mais intensa no sector de intersecção do talude norte
e do talude poente.
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A circulação de água nas fracturas, é evidenciada pela vegetação que ocorre
nesta zona (Fig. 16).
A alteração é de uma maneira geral W3 a W2, observando-se a oxidação mais
intensa do granito nas proximidades das fracturas.
Em síntese, no talude poente a observação a partir da plataforma na base do
talude, permite uma caracterização da globalidade do talude.
A alteração e a fracturação diminuem significativamente em profundidade. O
maciço abaixo da zona mais próxima da superfície com fracturação F3 e com
alteração W3, mostra nos patamares a cota mais baixa uma alteração W2 a W1
e uma fracturação F2 a F1 (Fig. 18).
Em toda a frente de escavação há locais com exsurgéncias de água.

Figura 18 - Alteração e fracturação no talude poente.
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5. Tratamento Estatístico da Fracturação
5.1 Talude Norte
O talude norte é o mais extenso, e tem uma orientação geral N70W. Ao longo da
sua extensão foi medida a orientação de 144 fracturas.
Confirmou-se a predominância de uma orientação principal, N10 vertical,
correspondendo a 20-22% das orientações medidas (Fig. 19).
Verifica-se alguma dispersão de outras orientações, de menor e idêntica
representatividade, com valor estatístico muito inferior à orientação principal
antes referida.

a)

b)

Figura 19 - Estereograma das orientações das fraturas medidas no talude norte. a)
Diagrama de rosetas. b) Diagrama de Schmidt.

Todos os planos de fraturação são verticais a sub-verticais, com valores de
inclinação superiores a 70o, tendo, a maioria deles, valores de inclinação
superiores a 80o.
5.2. Talude Poente
No talude poente de orientação N-S, onde foi medida a orientação de 96 fraturas,
confirmou-se a existência de duas direções principais bem individualizadas e
perpendiculares entre si, com atitudes N140, 89NE e N51E, 89SE (Fig. 20).
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A maior concentração de orientações das fraturas medidas corresponde à
orientação N140, 86NE, correspondendo a 20% das medições efetuadas (Fig.
21).

a)

b)

Figura 20 - Estereograma das orientações das fraturas medidas no talude. a) Diagrama
de rosetas. b) Diagrama de Schmidt.

5.3. Caraterização da Fraturação Geral do Maciço
Na análise global da fraturação, considerando a totalidade das atitudes de
fraturas medidas nos dois taludes, num total de 240 planos, verificam-se três
orientações principais de fraturação, verticais a subverticais, tal como constam
da tabela I.
Quadro 3 - Principais orientações da fraturação
Familia

Inclinação/
direcção da
inclinação

Atitude

D1

89/53

N143-89SW

D2

88/101

N11-88E

D3

89/141

N51-89SE
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a)

b)
Figura 21 - Estereogramas das orientações das fracturas medidas na Pedreira de
Penedos Altos: a) Diagrama de rosetas evidenciando as três direções principais de
fraturação; b) Diagrama de Schmidt, evidenciando a distribuição estatística das fraturas
e as principais famílias, e a sua relação com a orientação do talude norte
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6. Estabilidade do Talude de Desmonte
A análise de estabilidade do talude da escavação a executar para a ampliação
da pedreira, foi feita com base nas atitudes da fracturação do talude norte e do
talude poente. Como já foi anteriormente referido, uma vez que os dois taludes
têm direcções praticamente perpendiculares, a conjugação das atitudes das
descontinuidades dos dois taludes permite-nos uma melhor avaliação global da
fracturação do maciço granítico.
Para efeitos de cálculos de estabilidade, considerou-se que a atitude do talude
era N142, 46SW e um ângulo de atrito de 35 graus relativo a diaclases rugosas,
fechadas e sem preenchimento.
Para a análise da estabilidade do talude foi efectuada no corte transversal do
perfil T2 (Figura 22 e 23).
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Figura - 22 Localização do Perfil T2, que serviu de base ao cálculo de estabilidade.

Figura 23 – Perfil Transversal T2

Para a avaliação da estabilidade fez-se a análise cinemática utilizando o método
de Markland.
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Este método permitiu fazer três tipos de análise:
a- de deslizamento planar;
b- de deslizamento por cunha;
c- de toppling.
6.1. Deslizamento Planar
Na projecção estereográfica que serviu de base à análise do deslizamento planar
do talude norte, constata-se que não há pólos projectados na zona de
sobreposição dos dois círculos, que representa a zona crítica a cor de rosa (Fig.
24).
Assim a possibilidade de deslizamento planar do talude norte é muito reduzido.

Figura 24- Análise do deslizamento planar.

6.2. Deslizamento por Cunha
Os resultados da análise cinemática de deslizamento por cunha, dão uma
percentagem muito baixa da possibilidade de ocorrência de um deslizamento
desse tipo.
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Figura 25- Análise do deslizamento por cunha

6.3. Deslizamento por Toppling
O deslizameto por toppling, por vezes também designado por tombamento,
resulta da instabilidade que resulta da descompressão e queda de blocos
delimitados por fracturas subverticais, subparalelas à face do talude.
O toppling é um fenómento de instabilidade de maciços com uma regularidade e
persistência muito elevada da fracturação, o que é típico dos maciços com
xistosidade ou com estratificação.
Os resultados da análise do toppling dão uma percentagem de possibilidade de
ocorrência de 31%, para a família de descontinuídades D1, que são sub
paralelas ao talude de escavação (Fig. 26). O maciço granítico do talude norte
da pedreira apresenta no geral uma fracturação F3 a F2, ocorrendo zonas com
fracturação F1. Com este espaçamento entre as fracturas, delimitando blocos de
grandes dimensões, não se atinge o ponto de desequílibrio necessário à
ocorrência de toppling.
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Figura 26- Análise de deslizamento por toppling.

7. Conclusões
A análise cinemática da estabilidade do talude norte, considerando diferentes
cenários de deslizamento - planar, por cunha e toppling - mostra que a
probabilidade de ocorrência de qualquer um deles é muito reduzida.

António Gaspar, Geólogo
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17 Fabaceae (=Leguminosae)
Nome Vulgar

Acacia melanoxylon R.Br.

acácia-da-austrália, acácia-negra-da-austrália, acácia-negra,
acácia-austrália (4, 5)

= Racosperma melanoxylon (B.Br.) Mart. (3) Acacia arcuata
Sprengel, Acacia melanoxylon R. Br. var. arcuata (Sprengel)Ser.,
Acacia melanoxylon R. Br. var. obtusifolia Ser., Acacia
melanoxylum R. Br., Mimosa melanoxylon (R. Br.) Poiret,
Racosperma melanoxylon (R. Br.) Pedley (33)

PLANTAS INVASORAS EM PORTUGAL
Como reconhecer Árvore perene, de floração amarelo pálido.
Meso ou megafanerófito perene até 40m, de ritidoma castanho-escuro
profundamente fendido. Folhas jovens de dois tipos (umas recompostas
e outras reduzidas a filódios); folhas adultas todas reduzidas a filódios
laminares, ligeiramente falciformes, com 2-6 nervuras longitudinais.
Flores amarelas pálidas, reunidas em capítulos com cerca de 10 mm
de diâmetro. Vagem plana com 70-120 X 8-10 mm, contorcida,
castanho-avermelhada; semente rodeada por funículo alaranjado
numa dobra dupla (2).

capítulos de flores amarelo pálido

Espécies semelhantes
Acacia cyclops G.Don fil. é semelhante mas tem capítulos de flores
amarelo mais escuro, os filódios não são falciformes, e as sementes são
envolvidas por um funículo escarlate.

Origem
Sudeste da Austrália, Tasmânia (1).
área montanhosa invadida por A.melanoxylon

Motivos para a introdução
Introdução para fins ornamentais (6). Cultivada (no passado) como
espécie florestal, como árvore de sombra, ornamental (7) e fixadora de
solos (5).

Estatuto legal em Portugal
Espécie invasora (32).

Distribuição em Portugal Continental
Todas as províncias (5).
regiões do país em que está registada a ocorrência desta espécie

Características que facilitam a invasão
Produz muitas sementes de longa viabilidade no solo (superior a 50
anos), as quais podem ser activamente dispersas por aves, pelo vento,
por água e, possivelmente, por roedores, aumentando as áreas
invadidas. As sementes germinam após abertura de espaço e/ou
ocorrência de fogo. Rebenta vigorosamente de touça e raiz após o
corte (3, 17). Domina os ambientes invadidos promovendo a perda de
biodiversidade. Fixa azoto e altera o balanço de nutrientes no solo,
afectando a capacidade de sobrevivência de plantas nativas (17).
Invade principalmente após incêndios (5).

Ambientes preferenciais de invasão
Prefere terrenos graníticos, não se desenvolvendo tão facilmente em
calcários (14). Tolera bem a seca, locais com pouca drenagem, ventos
marítimos, locais poluídos e temperaturas extremas (11). É muito
frequente ao longo de estradas, orlas de florestas ou espaços abertos e
margens de cursos de água (7).
aspecto da árvore

Metodologias de Controlo
Controlo físico: Plântulas e indivíduos jovens podem ser arrancados mas é importante que não fiquem raízes no solo. O
arranque deve ser efectuado na época das chuvas de forma a libertar mais facilmente as raízes.
Para indivíduos adultos resulta, em algumas situações, o descasque desde cerca de 70-100cm até ao solo ou a extracção
de um anel de casca de 3-4cm de espessura. Nestas metodologias é importante que não permaneça NENHUMA porção de
câmbio vascular, em toda a circunferência desde o corte até ao solo, a partir do qual a árvore conseguiria refazer a casca e
sobreviver. O descasque deve ser realizado numa época em que as condições sejam favoráveis ao crescimento
(normalmente temperaturas amenas e humidade) de forma a que o câmbio vascular esteja a produzir células activamente
e portanto seja mais fácil o destaque da casca (19). É também importante que não permaneçam árvores “saudáveis”, não
controladas, nas proximidades, pois há a possibilidade de contacto entre raízes facilitando a sobrevivência das árvores
descascadas.
Controlo físico + químico: corte tão rente ao solo quanto possível e pincelagem IMEDIATA (impreterivelmente nos segundos
que se seguem) da touça com herbicida. Experiências em algumas áreas têm mostrado melhores resultados com glifosato.
No entanto, há heterogeneidade de resultados em relação aos diferentes químicos e concentrações. Se houver
rebentamento, os rebentos podem ser arrancados ou cortados quando atingirem 15 a 30 cm de altura, repetidas vezes, até
que o vigor diminua. Alternativamente podem ser eliminados através de pulverização nas folhas, com glifosato diluído em
água a 2%. A aplicação deve ser realizada com equipamento de segurança, com pulverizador de bom desempenho e
precisão, sem vazamentos, e em dias sem vento para evitar impactos paralelos sobre outras espécies, solo ou água. O
tratamento precisa ser repetido cada vez que os rebentos atingirem a altura indicada. A pulverização deve ser evitada em
áreas de conservação ou perto de água.
Controlo biológico: o gorgulho Melanterius acaciae Lea (Curculionidae), que se alimenta de sementes de A.melanoxylon (e
esporadicamente A.cyclops e A.saligna que estejam perto), foi introduzido na África do Sul em 1986, verificando-se
actualmente danos extensos na espécie alvo (13, 16). Este agente não foi ainda testado em Portugal, de forma a verificar a sua
segurança relativamente às espécies nativas, pelo que a sua utilização ainda não constitui uma alternativa no nosso
país.

A ter em atenção
É essencial assegurar o controlo de seguimento após o controlo inicial,
para remoção de rebentos de touça e de raiz e arranque de plântulas
jovens. Descuidar o controlo de seguimento pode resultar na rápida reinvasão da área. A persistência é fundamental até que não sejam
observados mais rebentamentos!
A aplicação do químico deve realizar-se nos primeiros segundos após
o corte - quanto menor o tempo entre o corte e a aplicação do
produto, maior a eficácia do tratamento. Descuidar este aspecto
resulta muitas vezes no reduzido sucesso da metodologia.
É fundamental que se respeite rigorosamente a informação dos rótulos
dos produtos e os cuidados gerais da aplicação de químicos,
nomeadamente, a não aplicação em dias de precipitação nem dias
de muito vento e a utilização de material de protecção.

ramo de planta jovem onde se podem observar os filódios e

sementes rodeadas por funículo alaranjado

as folhas recompostas

filódios falciformes com 2-6 nervuras longitudinais
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espanta-lobos

32 Simaroubaceae
Nome Vulgar

Ailanthus altissima (Miller) Swingle

árvore-do-céu, ailanto, ailanto-da-China, árvore-do-paraíso (4)

=Ailanthus glandulosa Desf., Rhus cacodendron Ehrh. (3),
Toxicodendron altissimum Miller, Ailanthus peregrina (Buc'hoz)
Barkley (6)

PLANTAS INVASORAS EM PORTUGAL
Como reconhecer

Árvore de grandes folhas caducas, de
cheiro fétido quando cortado.

Mesofanerófito caduco até 20m, emitindo numerosos rebentos de raiz;
ritidoma cinzento, liso ou longitudinalmente fendilhado; raminhos
castanho-brilhantes, grossos, tortuosos e medulosos. Folhas compostas
imparifolioladas, com ráquis até 1m, cujos primeiros pares de folíolos
longamente acuminados, têm 2-4 lobos irregulares na base.
Monocarpos samariformes com 3-4 cm, avermelhados em novos.
Cheiro fétido (2).

Espécies semelhantes

folhas jovens com característico tom avermelhado nos ápices

Pode por vezes confundir-se com a nogueira-negra (Juglans nigra L.)
mas esta não apresenta os 2 a 4 lobos irregulares na base dos folíolos e
tem como fruto uma noz.

Origem
Ásia temperada (3) - China.

Motivos para a introdução
Introdução para fins ornamentais (6), em espaços urbanos e margens
de estradas.

Estatuto legal em Portugal
Espécie invasora (32). É provavelmente uma das espécies invasoras mais
agressivas em sistemas terrestres em Portugal Continental.

Distribuição em Portugal Continental
Todas as províncias (6).
regiões do país em que está registada a ocorrência desta espécie

Características que facilitam a invasão
Espécie pioneira de crescimento muito rápido, dependente de luz, que
forma matos cerrados extensos. Rebenta vigorosamente de raiz,
formando extensos estolhos radiculares, ocupando o espaço da
vegetação nativa. As plântulas e rebentos podem persistir no
subcoberto durante muito tempo à espera de uma abertura e crescem
então rapidamente (até 3cm/dia!) dentro da canópia. Produz uma
elevada quantidade de sementes (cerca de 350 000/ano) que podem
viajar até grandes distância (sâmaras dispersas pelo vento) e germinam
se tiverem humidade (3).

área de margem de estrada invadida por A.altissima

penachos

27 Poaceae (=Gramineae)
Nome Vulgar

Cortaderia selloana

(Schult. &
Schult.fil.) Ascherson & Graebner

erva-das-pampas, paina, capim-das-pampas, plumas, penachobranco (4)

=Arundo selloana Schult, Cortaderia dioica (Spreng.) Speg (17),
Cortaderia argentea (Nees) Stapf, Arundo selloana Schult. &
Schult. (60), Gynerium argenteum Nees (11)

PLANTAS INVASORAS EM PORTUGAL
Como reconhecer

Erva vivaz de grande porte e grandes
plumas branco-prateadas.

Espécie herbácea rizomatosa, robusta, perene, de 1,5-2,5 m de altura,
com numerosos colmos (caules) densos, cuja roseta de folhas basilar
chega a atingir 3,5 m de diâmetro. Folhas acinzentadas ou verdeazuladas, lineares e de margens ásperas (cortantes), com ápice
acuminado, formando um “v” quando vistas em corte transversal.
Inflorescências constituídas por plumas grandes, densas, brancoprateadas, medindo entre 40 e 70cm de altura, podendo situar-se a
mais de 4 m de altura, muito ramificadas, assemelhando-se a penas.
Ocorre uma forma de plumas arroxeadas e outra, mais rara, amarela (2,
11, 17).

indivíduos com plumas de coloração ligeiramente diferentes

Espécies semelhantes
Cortaderia jubata (Lemoine ex Carriere) Stapf é semelhante mas
distingue-se de C. selloana pela panícula mais solta, amarelada ou
rosada e espiguetas menores (1,27-1,59 cm), aristas brancas até 3,96
mm, lema com aristas até 7,95 mm surgindo acima do topo da pálea
(11).

Origem
Parte tropical do Sul da América, Chile, Argentina (3).

Motivos para a introdução
Introdução para fins ornamentais (6).

Estatuto legal em Portugal
Espécie listada como exótica mas não considerada invasora (32). No
entanto, apresenta comportamento invasor em muitos locais em
Portugal Continental, com crescimento exponencial das populações.

Distribuição em Portugal Continental
Minho, Douro Litoral, Beira Litoral, Estremadura, Algarve (6).
regiões do país em que está registada a ocorrência desta espécie

área de um sistema dunar invadida por C.selloana

Características que facilitam a invsão invasão
O crescimento vigoroso e a formação de rosetas densas tornam-na
uma eficaz competidora, dominando a vegetação nativa em estágio
de regeneração inicial ou herbáceo-arbustiva. Os densos
aglomerados que origina criam barreiras à circulação da fauna (17). A
produção de sementes é extremamente elevada, as quais são
dispersas eficazmente pelo vento (3). Tanto a parte aérea como a
subterrânea removem eficazmente os recursos disponíveis para as
outras espécies (11). As folhas cortantes podem limitar a utilização de
áreas onde as suas populações aumentem muito (11).

Ambientes preferenciais de invasão

roseta basilar de folhas

Áreas degradadas onde aparece como espécie oportunista antes do
estabelecimento da vegetação natural. Muito espalhada em algumas
dunas costeiras, ao longo de vias de comunicação e áreas
perturbadas (7). Consegue estabelecer-se numa grande variedade de
solos mas cresce melhor em solos profundos, com boa drenagem.
Encontra-se muito frequentemente em áreas com muito sol, que
recebam alguma humidade. É sensível ao gelo na fase de plântula,
tornando-se mais tolerante com a maturação (11).

área perturbada junto a zona urbana invadida por C.selloana (e Arundo donax)

indivíduo jovem já com floração

Metodologias de Controlo
Controlo físico: plântulas e plantas pequenas podem ser arrancadas à mão ou escavadas nas situações de solos pouco
compactos.
Plantas maiores podem ser removidas recorrendo a maquinaria pesada, ou cortando a planta pela base com
motorroçadora e posteriormente removendo os rizomas com enxadas ou outro equipamento. A biomassa pode ser
posteriormente queimada. No entanto, esta metodologia torna-se demasiado difícil, dispendiosa e causadora de
perturbação em áreas com muitos indivíduos.
Controlo químico: aplicações foliares de herbicidas com glifosato (2 a 4%, variando com o produto) são eficazes. As plantas
devem ser pulverizadas até estarem molhadas mas não a ponto de escorrer; o herbicida deve ser aplicado no início do dia.
Deixar as plantas no local após a pulverização pode causar menos perturbação, ajudando a diminuir a germinação de
plântulas. Outra alternativa é remover as folhas e panículas através de corte ou queima e só depois tratar o novo crescimento
com um herbicida de pós-emergência (11). As sementes permanecem viáveis por alguns meses. Testes mostraram que
algumas plantas recuperaram um mês após a aplicação do herbicida que deverá, então, ser reaplicado (17).
Tendo em conta os possíveis efeitos adversos, nas outras espécies e no meio ambiente, a aplicação de químicos deve ser
sempre muito bem ponderada.

A ter em atenção
Conter as sementes ou panículas de flores colocando-as em sacos
duplos para serem posteriormente destruídas ou aguardar a sua
degradação.
Não deixar os rizomas arrancados em contacto com o solo e/ou outro
substrato, já que estes recuperam facilmente. Assegurar o controlo de
seguimento (11), cuja ausência pode resultar na rápida re-invasão da
área. A persistência é fundamental até que não sejam observados
mais rebentos ou plântulas.
A aplicação do químico deve realizar-se nos primeiros segundos após
o corte - quanto menor o tempo entre o corte e a aplicação do
produto, maior a eficácia do tratamento. Descuidar este aspecto
resulta muitas vezes no reduzido sucesso da metodologia.
É fundamental que se respeite rigorosamente a informação dos rótulos
dos químicos e os cuidados gerais da aplicação de químicos,
nomeadamente, a não aplicação em dias de precipitação nem dias
de muito vento e a utilização de material de protecção.
Os trabalhadores devem usar roupas protectoras aquando da
remoção manual já que as folhas são extremamente cortantes (17).

rebentos de uma planta após corte

E.Marchante@2005

E.Marchante@2005

várias panículas

aspecto de uma panícula
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Ambientes preferenciais de invasão
Estabelece-se muito facilmente em áreas perturbadas, tais como
margens de estradas, caminhos de ferro, junto a vedações, áreas
agrícolas abandonadas e espaços urbanos (passeios, parques de
estacionamentos, jardins,...) (7). Em áreas naturais pode estabelecer-se
quando ocorrem perturbações. Desenvolve-se em todos os tipos de
solos preferindo os leves e profundos (14). Cresce facilmente em solos
pobres, em condições ambientais de stress e desenvolve-se melhor
em locais de muito sol. As taxas de germinação são elevadas, desde
que haja humidade no solo. Adapta-se facilmente a solos argilosos e
outros solos com baixo conteúdo em nutrientes e oxigénio (28).
pormenor dos folíolos com 2-4 lobos irregulares na base

Metodologias de Controlo
Controlo físico: plântulas ou indivíduos muito jovens podem ser arrancados quando o solo está húmido. No entanto, algum
fragmento que fique tem grande probabilidade de rebentar.
Controlo químico: em árvores adultas recomenda-se a aplicação de químico (triclopir ou glifosato) directamente no sistema
vascular: a cerca de 1,2 m de altura fazem-se cortes até ao alburno num ângulo de 45º com uma machada/inchó (não é
necessário fazer o corte muito profundo) e injecta-se o químico. Os vários cortes devem ser realizados à mesma altura do
tronco de forma que quase se toquem, deixando cerca de 2-4cm de casca por cortar entre eles.
Para indivíduos menores, apenas é necessário realizar 2 ou 3 cortes, e não devem ser profundos. Com um esguicho deve
aplicar-se lentamente cerca de 1ml (0,5 a 2ml consoante o tamanho do corte) de herbicida em cada ferida (normalmente
os esguichos deitam +/- 1ml); o químico deve ficar dentro da ferida. Após o tratamento a árvore rapidamente ficará
castanha e com aspecto de morta. No entanto, é importante que a árvore fique de pé mais 1 ano e não seja removida; assim
assegura-se que a árvore gasta parte dos hidratos-de-carbono de reserva da raiz.
Podem utilizar-se outros métodos (corte e aplicação químico na touça; aplicação basal de químico na casca; retirar anel de
casca) mas não se revelam tão eficientes como o “golpe/injecção” porque acabam por não prejudicar tão gravemente o
sistema radicular. A melhor época de aplicação é no verão ou primavera (com o tempo seco) logo que a planta tenha as
folhas completamente expandidas) (28).

frutos imaturos no centro de uma “coroa” de folhas

renovo jovem e ramo com as cicatrizes folheares muito marcadas

A ter em atenção
Não cortar as árvores tratadas!
Eliminar as árvores femininas adultas prioritariamente por forma a diminuir a
produção de mais sementes.
Não esquecer que a parte subterrânea tem que ser também controlada.
É essencial o controlo de seguimento durante várias estações para
controlar novas plântulas e/ou possíveis recuperações. Descuidar o
controlo de seguimento pode resultar na rápida re-invasão da área. A
persistência é fundamental até que não sejam observados mais
rebentamentos.
É fundamental que se respeite rigorosamente a informação dos rótulos dos
produtos e os cuidados gerais da aplicação de químicos,
nomeadamente, a não aplicação em dias de precipitação nem dias de
muito vento e a utilização de material de protecção. Quem aplica o
químico deve andar com máscara de protecção e luvas de nitrilo.

E.Marchante © 2005

planta feminina isolada

pormenor de sâmaras ainda imaturas

E.Marchante © 2005

indivíduos jovens

Indivíduos jovens provenientes de germinação a
proliferar na margem de um canal

Referências bibliográficas consultadas:
(2) Franco, J.A. 1971. Nova Flora de Portugal (Continente e Açores). Vol. I: Lycopodiaceae - Umbelliferae. Edição do Autor. Lisboa. Pág. 426. (3) Weber, E. 2003. Invasive Plant Species
of the World - A Reference Guide to Environmental Weeds. CABI Publishing. Switzerland. Pág. 32. ISBN 0851996957. (4) Fernandes, F.M. & Carvalho, L.M. 2003. Portugal Botânico de A a
Z - Plantas Portuguesas e Exóticas. LIDEL. Lisboa Pág. 189. ISBN972-757-265-0. (6) Almeida, J.D. 1999. Flora exótica subespontânea de Portugal Continental (Plantas Vasculares). 2º
ed. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Pág. 83-4. (7) Almeida,J.D.; Marchante, E.; Marchante, H. & Freitas, H. A brief report
on the invasive flora of Portugal. Aliens. 18: 16-18. disponível: http://www.issg.org/aliens_newsletter/Aliens18.pdf. consultado: 1/8/2005. (14) Franco, J.A. 1943. Dendrologia Florestal.
Imprensa Lucas & C.ª, Lisboa. Pág. 152. (28) Swearingen, J.M. & Pannill, P. 2005. Tree of heaven - Ailanthus altissima (Mill.)Swingle. in Plant Conservation Alliance's Alien Plant Working
Group. Weeds gone Wild: Alien Plant Invader of Natural Areas. disponível: http://www.nps.gov/plants/alien/fact/aial1.htm. consultado: 1/8/2005. (32) Decreto-Lei n 565/99, de 21 de
Dezembro (DR nº 295/99, I-A Série) - Regula a introdução na natureza de espécies não indígenas da flora e da fauna.

Compilação da informação: Elizabete Marchante1, Hélia Marchante2
Design Gráfico: Vitor Carvalho2, Jorge Tavares
Desenvolvido no âmbito do projecto INVADER (POCTI/BSE/42335/2001) www.uc.pt/invasoras
Mais informação: invader@ci.uc.pt
Dezembro de 2005

ESAC
1

Instituto do Mar
Dep. Botânica, Univ.
Coimbra

2

DCEA, Escola
Superior Agrária de
Coimbra

MANUEL MOUTA FARIA

Anexo 5 ‐A ‐ Tabelas de espécies de vertebrados
As tabelas incluídas neste Anexo, indicando as espécies de anfíbios, répteis, aves e mamíferos que
constituem a situação de referência, referem as espécies que teoricamente podem ocorrer na área de
estudo e no território onde esta se insere, tendo em conta as caraterísticas ecológicas e as
condicionantes biológicas e/ou comportamentais das diferentes espécies.
As tabelas referem os respetivos nomes comuns mais vulgares, e os nomes científicos, organizados por
famílias taxonómicas, seguidos das seguintes indicações:
Grau de ocorrência – grau de probabilidade de ocorrência, tendo em conta não só os resultados do
estudo, como os dados referidos na literatura consultada, para os tipos de habitats da área de estudo.
 Espécie com presença confirmada
 Espécie com presença provável
 Espécie com presença pouco provável

Tipo de ocorrência – indica‐se nesta coluna o tipo de ocorrência referido no Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (ICN, 2006), que considera as seguintes categorias:
(Nas tabelas não são utilizadas as abreviaturas adotadas no Livro Vermelho)
 Espécie reprodutora, distinguindo a situação de residente e a de migrador reprodutor
 Espécie visitante
 Espécie ocasional
 Espécie não avaliada
 Espécie endémica (o Livro Vermelho assinala os endemismos do Continente, Açores e Madeira, Ibéricos e
da Macaronésia)
 Espécies não‐indígenas (são indicadas as que têm reprodução confirmada e, no caso das aves, com
nidificação em semi‐liberdade, provável ou confirmada)
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Categorias de avaliação de probabilidade de extinção das espécies, conforme o Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (ICN, 2006):

Extinto (EX)

Um taxon para o qual não existe dúvida razoável de que o ultimo indivíduo morreu. Um taxon
está presumivelmente Extinto quando falharam todas as tentativas exaustivas para encontrar um
indivíduo em habitats conhecidos e potenciais em períodos apropriados (do dia, estação e ano),
realizadas em toda a sua área de distribuição histórica. As prospeções devem ser feitas durante
um período de tempo adequado ao ciclo de vida e forma biológica do taxon em questão.

Regionalmente
Extinto (RE)

Um taxon é considerado como Regionalmente Extinto quando não restam dúvidas de que o
último indivíduo potencialmente capaz de se reproduzir no interior da região morreu ou
desapareceu da mesma ou ainda, tratando‐se de um taxon visitante, o último indivíduo morreu
ou desapareceu da região.

Extinto na Natureza
(EW)

Um taxon considera‐se Extinto na Natureza quando é dado como apenas sobrevivente em
cultivo, cativeiro ou como uma população (ou populações) naturalizada fora da sua área de
distribuição original. Um taxon está presumivelmente Extinto na Natureza quando falharam
todas as tentativas exaustivas para encontrar um indivíduo em habitats conhecidos ou potenciais,
em períodos apropriados (do dia, estação e ano), realizadas em toda a sua área de distribuição
histórica. As prospeções devem ser feitas durante um período de tempo adequado ao ciclo de
vida e forma biológica do taxon em questão.

Criticamente em
Perigo (CR)

Um taxon é considerado Criticamente em Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam
que se cumpre qualquer um dos critérios A e E para Criticamente em Perigo, pelo que se considera
como enfrentando um risco de extinção na Natureza extremamente elevado.

Em Perigo (EN)

Um taxon considera‐se Em Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que se
cumpre qualquer um dos critérios A a E para Em Perigo, pelo que se considera como enfrentando
um risco de extinção na Natureza muito elevado.

Vulnerável (VU)

Um taxon é considerado Vulnerável quando as melhores evidências disponíveis indicam que se
cumpre qualquer um dos critérios A e E para Vulnerável, pelo que se considera como
enfrentando um risco de extinção na Natureza elevado.

Quase Ameaçado
(NT)

Considera‐se que um taxon é Quase Ameaçado quando, tendo sido avaliado pelos critérios, não
se classifica atualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo, ou Vulnerável, sendo no
entanto provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça num futuro próximo.

Pouco Preocupante
(LC)

Um taxon é considerado Pouco Preocupante quando foi avaliado pelos critérios e não se classifica
como nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou Quase
Ameaçado. Taxa de alta e ampla distribuição são incluídos nesta categoria.

Informação
Insuficiente (DD)

Um taxon é considerado com Informação Insuficiente quando não há informação adequada
(ainda que possa ter sido alvo de estudos e alguns dos aspetos da sua biologia serem bem
conhecidos) para fazer uma avaliação direta ou indireta do seu risco de extinção, com base na sua
distribuição e/ou estatuto da população. Não constitui, por isso, uma categoria de ameaça.

Não Aplicável (NA)

Categoria aplicada a um taxon que não reúne as condições julgadas necessárias para ser avaliado
a nível regional.

Não Avaliado (NE)

Um taxon considera‐se Não Avaliado quando não foi avaliado pelos presentes critérios.

Critérios de
avaliação:

A. Redução da população (no passado, presente ou futuro)
B. Dimensão da distribuição geográfica e fragmentação, declínio ou flutuação
C. Efetivo populacional reduzido e fragmentação, declínio ou flutuação
D. População muito pequena ou distribuição muito restrita
E. Análise quantitativa do risco de extinção
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Categoria de avaliação de ameaça das espécies da IUCN, 2004, conforme a Lista Vermelha de Espécies
Ameaçadas, da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) em 2004 (IUCN, 2004).
As categorias da Lista Vermelha são idênticas às adotadas no Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal (ICN, 2006), diferindo no facto de as categorias Quase ameaçado (NT) e Pouco Preocupante (LC)
estarem compreendidas dentro de uma categoria mais abrangente denominada Menor Risco (LR –
Lower Risk):

Menor Risco (LR)

Nota:

Um taxon é considerado de Menor Risco, quando, tendo sido avaliado, não satisfaz os critérios das
categorias de ameaça. Os taxa incluídos em Menor Risco podem ser divididos em 3 subcategorias:
Dependente de
Conservação (cd)

Taxon objeto da continuação de programas de conservação, dirigidos
especificamente à espécie ou ao seu habitat e que em resultado da cessação
desses programas a espécie poderá qualificar‐se numa das categorias de
ameaça no prazo de cinco anos.

Quase Ameaçado (nt)

Taxon que não se qualifica como Dependente de Conservação, mas que se
encontra perto de se qualificar como Vulnerável.

Pouco preocupante (lc)

Taxon que não se qualifica nem como Dependente de Conservação, nem
como Quase Ameaçado.

Células em branco

Taxa não avaliados pela IUCN.

Estatuto de conservação ao abrigo da Convenção de Bona (DL n.º 103/80, de 11 de outubro) – que
aprova para ratificação a Convenção sobre as Espécies Migradoras Pertencentes à Vida Selvagem.
Fazem parte integrante da Convenção de Bona os Anexos I e II, que definem o âmbito da sua aplicação e
as obrigações que dela decorrem:
Âmbito – Espécies migradoras que se encontram em perigo de extinção em parte ou toda a
sua área de distribuição
Anexo I

Obrigações – Conservar e restaurar os habitats (sempre que possível) onde ocorrerem
determinadas espécies se estas forem importantes para afastar o perigo de extinção da
espécie
Âmbito – Espécies que revelem um estado de conservação desfavorável e que necessitem de
acordos internacionais de modo a poder‐se realizar a sua conservação e gestão

Anexo II

Obrigações – Garantir a manutenção de uma rede íntegra e estável de habitats adequados à
espécie migradora em questão, cuja repartição seja apropriada relativamente aos itinerários
de migração

Estatuto de proteção ao abrigo da Convenção de Berna (DL n.º 316/89, de 22 de setembro) – relativa à
Conservação da Vida Selvagem e dos seus Habitats Naturais na Europa.
Define obrigações para a adoção de medidas legislativas e de regulamentação, consideradas necessárias
para a proteção de habitats das espécies selvagens de flora e fauna, em especial das que se encontram
listadas nos Anexos I e II e de todos os habitats naturais ameaçados de extinção.
Define também obrigações para proteger as zonas consideradas importantes para as espécies
migradoras incluídas nos Anexos II e III e que sejam consideradas importantes como vias de migração.
Os países membros da Convenção são também obrigados a evitar toda a deterioração ou destruição
intencional de locais de reprodução ou áreas de repouso.
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Anexo I

Espécies da flora estritamente protegidas

Anexo II

Espécies da fauna estritamente protegidas

Anexo III

Espécies da fauna protegidas

Regime de proteção ao abrigo da Diretiva Aves e da Diretiva Habitats (DL n.º 140/99, de 24 de abril,
com a redação dada pelo DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro) – Revê e transpõe para o direito interno a
legislação comunitária da Diretiva Aves (relativa à conservação das aves selvagens) e da Diretiva
Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem) (Anexos A‐I, A‐II,
A‐III, B‐II, B‐IV, B‐V, C e D).
Anexo A‐I

Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de
proteção especial

Anexo A‐II

Espécies de aves cujo comércio é permitido nas condições previstas na alínea a) do n.º 7 do
artigo 11.º

Anexo A‐III

Espécies de aves cujo comércio pode ser objeto de limitações conforme definido na alínea b)
do n.º 7 do artigo 11.º

Anexo B‐I

Tipos de habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de
«Zona especial de conservação» (ZEC)

Anexo B‐II

Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de
zonas especiais de conservação

Anexo B‐III

Critérios de seleção dos sítios suscetíveis de serem identificados como sítios de importância
comunitária e designados como zonas especiais de conservação

Anexo B‐IV

Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa

Anexo B‐V

Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e
exploração podem ser objeto de medidas de gestão

Anexo C

Métodos e meios de captura e abate e meios de transporte proibidos

Anexo D

Espécies cinegéticas

Identificação das European Birds of Conservation Concern, referentes a populações de aves
consideradas em situação de preocupação de conservação global (SPECs – Species of European
Conservation Concern) (Birdlife International, 2017).
Nota – As listagens de aves do documento de referência mencionam apenas as espécies na situação de
SPEC 1, SPEC 2 ou SPEC 3, não sendo indicada a distinção entre Não‐SPECE e Não‐SPEC.
SPEC 1

European species of global conservation concern, i.e. classified as Critically Endangered,
Endangered, Vulnerable or Near Threatened at global level (BirdLife International 2016a)

SPEC 2

Species whose global population is concentrated in Europe, and which is classified as
Regionally Extinct, Critically Endangered, Endangered, Vulnerable, Near Threatened, Declining,
Depleted or Rare at European level (BirdLife International 2015, Burfield et al. submitted)

SPEC 3

Species whose global population is not concentrated in Europe, but which is classified as
Regionally Extinct, Critically Endangered, Endangered, Vulnerable, Near Threatened, Declining,
Depleted or Rare at European level (BirdLife International 2015, Burfield et al. submitted)

Não‐SPECE

Species whose global population is concentrated in Europe, but whose European population
status is currently considered to be Secure (Burfield et al. submitted)

Não‐SPEC

Species whose global population is not concentrated in Europe, and whose European
population status is currently considered to be Secure (Burfield et al. submitted)
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Tabela 1 – Relação das espécies de anfíbios identificados na região em que se insere a área de estudo.
Diretivas de convenções
internacionais e comunitárias

Espécies de Anfíbios

Nome comum
(por famílias
taxonómicas)

Nome científico

Grau de
ocorrência

Tipo de
ocorrência

Estatuto no
Livro
Vermelho
Vertebrados

IUCN

ICN, 2006

2004

C. Bona (DL
nº 103/80)

C. Berna
(DL nº
316/89)

Dir. Aves/
Habitats (DL
nº 140/99
e DL nº
49/2005)

Salamandridae
Residente;

B-II

Salamandra-lusitânica

Chioglossa lusitanica

Provável

Endemismo
ibérico

VU

NT

II

Salamandra-de-pintasamarelas

Salamandra
salamandra

Provável

Residente

LC

LC

III

Tritão-de-ventre-laranja

Lissotriton boscai

Provável

Endemismo
ibérico

LC

NT

III

Tritão-palmado

Lissotriton helveticus

Pouco
Provável

Residente

VU

LC

III

Tritão-marmorado

Triturus marmoratus

Provável

Residente

LC

LC

III

Sapo-parteiro-comum

Alytes obstetricans

Pouco
Provável

Residente

LC

LC

Rã-de-focinhopontiagudo

Discoglossus galganoi

Pouco
Provável

Endemismo
ibérico

NT

LC

Bufo bufo

Provável

Residente

LC

LC

Hyla arborea

Pouco
provável

Residente

LC

NT

B-IV

Rã-ibérica

Rana iberica

Provável

Endemismo
ibérico

LC

LC

B-IV

Rã-verde

Pelophylax perezi

Confirmada

Residente

LC

LC

B-V

B-IV

Residente;

B-IV

Discoglossidae

Residente;

B-IV
B-II
B-IV

Bufonidae
Sapo-comum
Hylidae
Rela
Ranidae
Residente;
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Tabela 2 – Relação das espécies de répteis identificados na região em que se insere a área de estudo.
Diretivas de convenções
internacionais e comunitárias

Espécies de Répteis

Nome comum
(por famílias
taxonómicas)

Grau de
ocorrência

Tipo de
ocorrência

Anguis fragilis

Provável

Residente

Lagarto-de-água

Lacerta schreiberi

Pouco
Provável

Lagarto, Sardão

Timon lepidus

Lagartixa-de-Bocage

Podarcis bocagei

Lagartixa-ibérica

Nome científico

Estatuto
Livro
Vermelho
Vertebrados

IUCN

ICN, 2006

2004

C. Bona (DL
nº 103/80)

C. Berna
(DL nº
316/89)

Dir. Aves/
Habitats (DL
nº 140/99
e DL nº
49/2005)

Anguidae
Cobra-de-vidro, Licranço

LC

III

Lacertidae
Residente;
Endemismo
ibérico

LC

LR/nt

II

Provável

Residente

LC

II

Confirmado

Endemismo
ibérico

LC

III

Podarcis hispanica

Provável

Residente

LC

Cobra-de-escada

Rhinechis scalaris

Pouco
provável

Residente

LC

III

Cobra-de-água-viperina

Natrix maura

Pouco
Provável

Residente

LC

III

Cobra-de-água-de-colar

Natrix natrix

Pouco
provável

Residente

LC

Cobra-rateira

Malpolon
monspessulanus

Provável

Residente

LC

B-II
B-IV

Residente;

LC

III

Colubridae
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Tabela 3 – Relação das espécies de aves identificados na região em que se insere a área de estudo.
Diretivas de convenções
internacionais e comunitárias

Espécies de Aves

Nome comum (por
famílias taxonómicas)

Estatuto
Livro
Vermelho
Vertebrados

UICN

ICN 2006

2004

C. Bona
(DL n.º
103/80)

C.
Berna
(DL n.º
316/89)

Dir.
Aves/
Habitats
(DL n.º
140/99
e DL n.º
49/2005)

Birdlife
International
2017

Nome científico

Grau de
ocorrência

Tipo de
ocorrência

Tachybaptus ruficollis

Confirmado

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Pouco provável

Visitante

LC

LC

II

Não-SPEC

Confirmado

Visitante

LC

LC

II

III

Não-SPEC

Não-SPEC

(SPEC)

Podicipedidae
Mergulhão-pequeno
Ardeidae
Garça-real

Ardea cinerea

Anatidae
Pato-real

Anas platyrhyncos

Accipitridae
Gavião

Accipiter nisus

Provável

Residente

LC

LC

II

II

Milhafre-preto

Milvus migrans

Pouco
Provável

Migrador
Reprodutor

LC

LC

II

II

Águia-de-asa-redonda

Buteo buteo

Confirmado

Residente

LC

LC

II

II

Não-SPEC

Peneireiro-comum

Falco tinnunculus

Confirmado

Residente

LC

LC

II

II

SPEC 3

Ógea

Falco subbuteo

Pouco
provável

Migrador
Reprodutor

VU

LC

II

II

Não-SPEC

Coturnix coturnix

Pouco
provável

Migrador
Reprodutor
Visitante
Residente

LC

LC

II

III

D

SPEC 3

Gallinula chloropus

Confirmado

Residente

LC

LC

III

D

Não-SPEC

Pombo-torcaz

Columba palumbus

Provável

Residente
Visitante

LC

LC

D

Não-SPEC

Pombo-das-rochas

Columba livia

Pouco
provável

Residente

DD

LC

III

D

Não-SPEC

Rola-turca

Streptopelia decaocto

Confirmado

Residente

LC

LC

III

Rola-brava

Streptopelia turtur

Pouco
provável

Migrador
Reprodutor

LC

LC

III

Cuculus canorus

Provável

Migrador
Reprodutor

LC

LC

III

Não-SPEC

Tyto alba

Provável

Residente

LC

LC

II

SPEC 3

Mocho-galego

Athene noctua

Provável

Residente

LC

LC

II

SPEC 3

Mocho-d’orelhas

Otus scops

Pouco
provável

Migrador
Reprodutor

DD

LC

II

SPEC 2

Coruja-do-mato

Strix aluco

Provável

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

A-I

SPEC 3

Falconidae

Phasianidae

Codorniz

Ralidae
Galinha-de-água
Columbidae

Não-SPEC
D

SPEC 1

Cuculidae
Cuco
Tytonidae
Coruja-das-torres
Strigidae

Apodidae
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Diretivas de convenções
internacionais e comunitárias

Espécies de Aves

Estatuto
Livro
Vermelho
Vertebrados

UICN

ICN 2006

2004

C. Bona
(DL n.º
103/80)

C.
Berna
(DL n.º
316/89)

Dir.
Aves/
Habitats
(DL n.º
140/99
e DL n.º
49/2005)

Birdlife
International
2017

Nome científico

Grau de
ocorrência

Tipo de
ocorrência

Apus apus

Confirmado

Migrador
Reprodutor

LC

LC

III

Alcedo athis

Provável

Residente

LC

LC

II

Upupa epops

Provável

Migrador
Reprodutor
Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Jynx torquilla

Pouco
provável

Migrador
Reprodutor
Visitante

DD

LC

II

SPEC 3

Confirmado

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Dendrocopos major

Provável

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Laverca

Alauda arvensis

Pouco
provável

Residente

LC

LC

III

SPEC 3

Cotovia-dos-bosques;
Cotovia-pequena

Lullula arborea

Pouco
provável

Residente

LC

LC

III

Cotovia-de-poupa

Galerida cristata

Pouco
provável

Residente

LC

LC

III

SPEC 3

Andorinha-das-rochas

Ptyonoprogne rupestris

Pouco
provável

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Andorinha-dasbarreiras

Riparia riparia

Pouco
provável

Migrador

LC

LC

II

SPEC 3

Andorinha-daschaminés

Hirundo rustica

Provável

Reprodutor

LC

LC

II

SPEC 3

Andorinha-dosbeirais

Delichon urbicum

Provável

LC

LC

II

SPEC 2

Petinha-dos-prados

Anthus pratensis

Provável

Visitante

LC

LC

II

Não-SPEC

Petinha-dos-campos

Anthus campestris

Pouco
provável

Migrador
Reprodutor

LC

LC

II

Alvéola-branca

Motacilla alba

Confirmado

Migrador
Reprodutor

LC

LC

II

Não-SPEC

Alvéola-cinzenta

Motacilla cinerea

Provável

Residente
Visitante

LC

LC

II

Não-SPEC

Confirmado

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Prunella modularis

Provável

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Erithacus rubecula

Confirmado

Residente
Visitante

LC

LC

II

Não-SPEC

Nome comum (por
famílias taxonómicas)
Andorinhão-preto

(SPEC)
Não-SPEC

Alcedinidae
Guarda-rios

A-I

SPEC 3

Upupidae
Poupa
Picidae
Torcicolo
Peto-real;
Picapau-verde
Picapau-malhado

Picus viridis

Alaudidae

Visitante
Visitante

A-I

SPEC 2

Hirundinidae

Migrador

Motacillidae

A-I

SPEC 3

Troglodytidae
Carriça

Troglodytes
troglodytes

Prunellidae
Ferreirinha
Turdidae
Pisco-de-peito-ruivo
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Diretivas de convenções
internacionais e comunitárias

Espécies de Aves

Estatuto
Livro
Vermelho
Vertebrados

UICN

ICN 2006

Dir.
Aves/
Habitats
(DL n.º
140/99
e DL n.º
49/2005)

Birdlife
International

2004

C. Bona
(DL n.º
103/80)

C.
Berna
(DL n.º
316/89)

LC

LC

II

II

Não-SPEC

Residente

LC

LC

II

II

Não-SPEC

Confirmado

Residente

LC

LC

II

III

D

Não-SPEC

Turdus philomelos

Provável

Migrador
Reprodutor
Residente

NT/LC

LC

II

III

D

Não-SPEC

Felosa-poliglota

Hippolais polyglotta

Pouco
provável

Migrador
Reprodutor

LC

LC

II

II

Não-SPEC

Toutinegra-debarrete

Sylvia atricapilla

Confirmado

Residente

LC

LC

II

II

Não-SPEC

Toutinegra-decabeça-preta

Sylvia melanocephala

Confirmado

Residente

LC

LC

II

II

Não-SPEC

Felosa-do-mato

Sylvia undata

Provável

Residente

LC

LC

Felosinha; Felosacomum

Phylloscopus collybita

Confirmado

Visitante

LC

LC

II

II

Não-SPEC

Rouxinol-bravo

Cettia cetti

Pouco
provável

Residente

LC

LC

II

II

Não-SPEC

Fuinha-dos-juncos

Cisticola juncidis

Provável

Residente

LC

LC

II

II

Não-SPEC

Regulus ignicapilla

Pouco
provável

Residente
Visitante

LC

LC

II

II

Não-SPEC

Ficedula hypoleuca

Provável

Visitante

-

LC

Aegithalos caudatus

Confirmado

Residente

LC

LC

III

Não-SPEC

Pouco
provável

Residente

LC

LC

II

SPEC 2

Confirmado

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Provável

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Confirmado

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Pouco
provável

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Certhia brachydactyla

Confirmada

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Gaio

Garrulus glandarius

Confirmado

Residente

LC

LC

D

Não-SPEC

Pega

Pica pica

Confirmado

Residente

LC

LC

D

Não-SPEC

Gralha

Corvus corone

Provável

Residente

LC

LC

D

Não-SPEC

Sturnus unicolor

Provável

Residente

LC

LC

Nome científico

Grau de
ocorrência

Tipo de
ocorrência

Rabirruivo

Phoenicurus ochruros

Confirmado

Residente

Cartaxo

Saxicola rubicola

Confirmado

Melro

Turdus merula

Tordo-pinto;
Tordo-músico

Nome comum (por
famílias taxonómicas)

2017
(SPEC)

Sylviidae

Estrelinha-real

II

A-I

SPEC 1

Muscicapidae
Papa-moscas-preto

Não-SPEC

Aegithalidae
Chapim-rabilongo
Paridae
Chapim-de-poupa

Lophophanes cristatus

Chapim-carvoeiro;
Chapim-preto

Periparus ater

Chapim-azul

Cyanistes caeruleus

Chapim-real

Parus major

Sittidae
Trepadeira-azul

Sitta europaea

Certhiidae
Trepadeira
Corvidae

Sturnidae
Estorninho-preto
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Diretivas de convenções
internacionais e comunitárias

Espécies de Aves

Nome comum (por
famílias taxonómicas)
Estorninho-malhado;
Estorninho

Estatuto
Livro
Vermelho
Vertebrados

UICN

ICN 2006

2004

C. Bona
(DL n.º
103/80)

C.
Berna
(DL n.º
316/89)

Dir.
Aves/
Habitats
(DL n.º
140/99
e DL n.º
49/2005)

Birdlife
International

D

Não-SPEC

2017

Nome científico

Grau de
ocorrência

Tipo de
ocorrência

Sturnus vulgaris

Provável

Visitante

LC

LC

Confirmado

Residente

LC

LC

Provável

Residente

LC

LC

III

SPEC 3

Confirmado

Não
indígena
Residente

NA

(SPEC)

Passeridae
Pardal

Passer domesticus

Pardal-montês

Passer montanus

SPEC 3

Estrildidae
Bico-de-lacre

Estrilda astrild

Fringillidae
Tentilhão

Fringilla coelebs

Provável

Residente

LC

LC

III

Não-SPEC

Tentilhão-montês

Fringilla montifrigilla

Pouco
provável

Visitante

LC

LC

III

Não-SPEC

Chamariz

Serinus serinus

Confirmado

Residente

LC

LC

II

SPEC 2

Verdilhão

Carduelis chloris

Confirmado

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Pintassilgo

Carduelis carduelis

Provável

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Lugre

Carduelis spinus

Provável

Visitante

LC

LC

II

Não-SPEC

Pintarroxo

Carduelis cannabina

Confirmado

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Dom-fafe

Pyrrhula pyrrhula

Pouco
provável

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Escrevedeira

Emberiza cirlus

Pouco
provável

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Cia

Emberiza cia

Provável

Residente

LC

LC

II

Não-SPEC

Emberizidae
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Tabela 4 – Relação das espécies de mamíferos identificados na região em que se insere a área de estudo.
Diretivas de convenções
internacionais e comunitárias

Espécies de Mamíferos

Nome comum
(por famílias
taxonómicas)

Estatuto
Livro
Vermelho
Vertebrados

IUCN

ICN, 2006

2004

C. Bona (DL
nº 103/80)

C. Berna
(DL nº
316/89)

Nome científico

Grau de
ocorrência

Tipo de
ocorrência

Erinaceus europaeus

Confirmado

Residente

LC

LR/lc

III

Residente

DD

LR/lc

III

Endemismo
ibérico

DD

LR/lc

III

Dir. Aves/
Habitats (DL
nº 140/99
e DL nº
49/2005)

Erinacidae
Ouriço-cacheiro
Soricidae
Musaranho-anão-dedentes-vermelhos

Sorex minutus

Pouco
provável

Musaranho-de-dentesvermelhos

Sorex granarius

Pouco
provável

Musaranho-de-água

Neomys anomalus

Pouco
provável

Residente

DD

LR/lc

III

Musaranho-de-dentesbrancos

Crocidura russula

Provável

Residente

LC

LC

III

Musaranho-de-dentesbrancos-pequeno

Crocidura suaveolens

Provável

Residente

NE

Musaranho-anão-dedentes-brancos

Suncus etruscus

Provável

Residente

LC

LC

Talpa occidentalis

Provável

Residente;
Endemismo
ibérico

LC

LR/lc

Morcego-de-ferraduragrande

Rhinolophus
ferrumequinum

Pouco
Provável

Residente

VU

LR/nt

II

II

Morcego-de-ferradurapequeno

Rhinolophus
hipposideros

Pouco
Provável

Residente

VU

LC

II

II

Morcego-lanudo

Myotis emarginatus

Pouco
provável

Residente

DD

VU

II

II

Morcego-de-água

Myotis daubentonii

Pouco
Provável

Residente

LC

LR/lc

II

II

B-IV

Morcego-anão

Pipistrellus
pipistrellus

Provável

Residente

LC

LC

II

III

B-IV

Morcego de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Pouco
Provável

Residente

LC

LC

II

III

B-IV

Morcego pigmeu

Pipistrellus pygmaeus

Provável

Residente

LC

-

II

III

B-IV

Morcego de Savii

Hypsugo savii

Pouco
Provável

Residente

DD

LR/lc

II

II

B-IV

Morcego-arborícolapequeno

Nyctalus leisleri

Provável

Residente

DD

LR/nt

II

II

B-IV

Morcego-arborícolagigante

Nyctalus lasiopterus

Pouco
provável

Residente

DD

LR/nt

II

II

B-IV

Morcego-hortelão

Eptesicus serotinus

Pouco
Provável

Residente

LC

LR/lc

II

II

B-IV

Morcego-negro

Barbastella
barbastellus

Provável

Residente

DD

VU

II

II

Tadarida teniotis

Provável

Residente

DD

LR/lc

II

II

Residente;

III
III

Talpidae
Toupeira
Rhinolophidae
B-II
B-IV
B-II
B-IV

Vespertilionidae
B-II
B-IV

B-II
B-IV

Molossidae
Morcego-rabudo
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Diretivas de convenções
internacionais e comunitárias

Espécies de Mamíferos

Nome comum
(por famílias
taxonómicas)

Estatuto
Livro
Vermelho
Vertebrados

IUCN

ICN, 2006

2004

Tipo de
ocorrência

Oryctolagus cuniculus

Provável

Residente

NT

LR/lc

Sciurus vulgaris

Provável

Residente

LC

NT

Rata-de-água

Arvicola sapidus

Provável

Residente

LC

LR/nt

Rato-do-campo-de-rabocurto

Microtus agrestis

Provável

Residente

LC

LR/lc

Rato-cego

Microtus lusitanicus

Provável

Residente

LC

LR/lc

Rato-do-campo

Apodemus sylvaticus

Provável

Residente

LC

LC

Rato-preto

Rattus rattus

Pouco
provável

Residente

LC

LR/lc

Ratazana

Rattus norvegicus

Provável

Não
indígena
Residente

NA

LR/lc

Rato-caseiro

Mus domesticus

Provável

Residente

LC

LR/lc

Rato-das-hortas

Mus spretus

Provável

Residente

LC

LC

Eliomys quercinus

Pouco
provável

Residente

DD

VU

Vulpes vulpes

Confirmado

Residente

LC

LC

Doninha

Mustela nivalis

Provável

Residente

LC

LR/lc

III

Toirão

Mustela putorius

Pouco
Provável

Residente

DD

LR/lc

III

Fuinha

Martes foina

Provável

Residente

LC

LR/lc

III

Texugo

Meles meles

Pouco
Provável

Residente

LC

LR/lc

III

Geneta

Genetta genetta

Provável

Não indígena
Residente

LC

LR/lc

III

Sacarrabos

Herpestes ichneumon

Pouco
Provável

Não indígena
Residente

LC

LR/lc

III

Sus scrofa

Pouco
Provável

Residente

LC

LR/lc

Nome científico

C. Bona (DL
nº 103/80)

C. Berna
(DL nº
316/89)

Grau de
ocorrência

Dir. Aves/
Habitats (DL
nº 140/99
e DL nº
49/2005)

Leporidae
Coelho-bravo
Sciuridae
Esquilo

III

Muridae

Gliridae
Leirão

III

Canidae
Raposa
Mustelidae

B-V

Viverridae

Suidae
Javali
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MIRR 2018 - Terra e Pedra - Terraplanagens, Lda

Submissão: 2019/03/25
Responsável pela submissão: Terra e Pedra - Terraplanagens, Lda (501532331)

Identificação do estabelecimento
Estabelecimento

Terra e Pedra - Terraplanagens, Lda (APA00037505)

Telefone

253802900

Morada

Lugar de Penedos Altos - Turiz

Código Postal

4730-595 - TURIZ

CAE Principal

08112 - Extração de granito ornamental e rochas similares

Organização
Número de Identificação
Fiscal

501532331

Nome/Denominação Social Terra e Pedra - Terraplanagens, Lda
Email

silvia.martins@martinsefilhos.pt

País

Portugal

Morada

Lugar de Penedos Altos;

Localidade

TURIZ

CAE Principal

08112 - Extração de granito ornamental e rochas similares

CAE Secundário

--

Enquadramento MIRR
Produtor de Resíduos
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B - Fichas sobre Produção de resíduos

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

130208 ((*) Outros óleos de motores, transmissões e
lubrificação)

1.474000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. (502006994)
(APA00164119) SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. - Sucursal Touguinhó

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R12 Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações
enumeradas de R1 a R11

0.608000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.866000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

130508 ((*) Misturas de resíduos provenientes de
desarenadores e de separadores óleo/água)

3.020000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

3.020000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

150110 ((*) Embalagens contendo ou contaminadas por
resíduos de substâncias perigosas)

0.022000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)
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R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.022000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

150202 ((*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo
filtros de óleo sem outras especificações), panos de
limpeza e vestuário de proteção, contaminados por
substâncias perigosas)

0.110000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.110000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

160107 ((*) Filtros de óleo)

0.110000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.110000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

160122 (Componentes sem outras especificações)

0.310000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.310000
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Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

160601 ((*) Acumuladores de chumbo)

0.302000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.302000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

170407 (Mistura de metais)

17.600000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
SUCABRAGA- Sucatas, Lda (503760617)
(APA00099737) SUCABRAGA- Sucatas, Lda

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R12 Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações
enumeradas de R1 a R11

17.600000

Transportador
SUCABRAGA- Sucatas, Lda (503760617)
(APA00099737) SUCABRAGA- Sucatas, Lda
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Submissão: 2020/03/23
Responsável pela submissão: Terra e Pedra - Terraplanagens, Lda (501532331)

Identificação do estabelecimento
Estabelecimento

Terra e Pedra - Terraplanagens, Lda (APA00037505)

Telefone

253802900

Morada

Lugar de Penedos Altos - Turiz

Código Postal

4730-595 - TURIZ

CAE Principal

08112 - Extração de granito ornamental e rochas similares

Organização
Número de Identificação
Fiscal

501532331

Nome/Denominação Social Terra e Pedra - Terraplanagens, Lda
Email

silvia.martins@martinsefilhos.pt

País

Portugal

Morada

Lugar de Penedos Altos;

Localidade

TURIZ

CAE Principal

08112 - Extração de granito ornamental e rochas similares

CAE Secundário

--

Enquadramento MIRR
Produtor de Resíduos
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Submissão: 2021/03/30
Responsável pela submissão: Terra e Pedra - Terraplanagens, Lda (501532331)

Identificação do estabelecimento
Estabelecimento

Terra e Pedra - Terraplanagens, Lda (APA00037505)

Telefone

253802900

Morada

Lugar de Penedos Altos - Turiz

Código Postal

4730-595 - Vila Verde

CAE Principal

08112 - Extração de granito ornamental e rochas similares

Organização
Número de Identificação
Fiscal

501532331

Nome/Denominação Social Terra e Pedra - Terraplanagens, Lda
Email

silvia.martins@martinsefilhos.pt

País

Portugal

Morada

Lugar de Penedos Altos;

Localidade

TURIZ

CAE Principal

08112 - Extração de granito ornamental e rochas similares

CAE Secundário

--

Enquadramento MIRR
Produtor de Resíduos
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B - Fichas sobre Produção de resíduos

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

130208 ((*) Outros óleos de motores, transmissões e
lubrificação)

1.511000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. (502006994)
(APA00164119) SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. - Sucursal Touguinhó

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R12 Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações
enumeradas de R1 a R11

1.511000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

130508 ((*) Misturas de resíduos provenientes de
desarenadores e de separadores óleo/água)

3.040000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

3.040000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

150110 ((*) Embalagens contendo ou contaminadas por
resíduos de substâncias perigosas)

0.018000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.018000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Houve recolha de
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150202 ((*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo
filtros de óleo sem outras especificações), panos de
limpeza e vestuário de proteção, contaminados por
substâncias perigosas)

produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

resíduos

0.082000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.082000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

160107 ((*) Filtros de óleo)

0.142000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.142000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

160117 (Metais ferrosos)

38.600000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
SUCABRAGA- Sucatas, Lda (503760617)
(APA00099737) SUCABRAGA- Sucatas, Lda

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

38.600000

Transportador
SUCABRAGA- Sucatas, Lda (503760617)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

160122 (Componentes sem outras especificações)

0.085000

|X|

0.000000

0.000000
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Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.085000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade produzida
(toneladas)

Quantidade armazenada no
início do ano (toneladas)

Quantidade armazenada no
fim do ano (toneladas)

Houve recolha de resíduos

170405 (Ferro e aço)

10.720000

0.000000

0.000000

|X|

Destinatário
Cristelo & Martins, Lda. (501114270)
(APA00083187) Cristelo & Martins, Lda

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

10.720000

Transportador
Cristelo & Martins, Lda. (501114270)
Estabelecimento não definido
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B - Fichas sobre Produção de resíduos

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

130208 ((*) Outros óleos de motores, transmissões e
lubrificação)

1.169000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. (502006994)
(APA00164119) SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. - Sucursal Touguinhó

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R12 Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações
enumeradas de R1 a R11

1.169000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

130502 ((*) Lamas provenientes dos separadores
óleo/água)

0.233000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.233000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

130508 ((*) Misturas de resíduos provenientes de
desarenadores e de separadores óleo/água)

3.020000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

3.020000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Houve recolha de
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150110 ((*) Embalagens contendo ou contaminadas por
resíduos de substâncias perigosas)

produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

resíduos

0.020000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.020000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

150202 ((*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo
filtros de óleo sem outras especificações), panos de
limpeza e vestuário de proteção, contaminados por
substâncias perigosas)

0.160000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.160000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

160107 ((*) Filtros de óleo)

0.080000

|X|

0.000000

0.000000

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.080000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos
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160122 (Componentes sem outras especificações)

0.080000

0.000000

0.000000

|X|

Destinatário
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.080000

Transportador
Lumiresíduos, Lda. (507559703)
Estabelecimento não definido
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INTRODUÇÃO
Na sequência do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto de “Ampliação
da Pedreira n.º 4637, Penedos Altos” / Proc. AIA_26/2020 foram solicitados Elementos adicionais para efeitos de avaliação de conformidade (PEA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em 23 de Dezembro de 2020, entre os quais a realização da respectiva Análise de Riscos.
Não se pretendendo uma Avaliação de Riscos em termos de Segurança e Higiene no Trabalho (de que
a empresa já dispõe) pretende-se uma análise dos riscos potenciais decorrentes da existência da pedreira e da sua actividade para o exterior.
Para uma definição dos diferentes tipos de risco a analisar e após esclarecimentos prestados numa
reunião de esclarecimento com a Comissão de Avaliação do AIA, foi ainda contactado o Município de
Vila Verde e os respectivos serviços de Protecção Civil para levantamento da possível existência de
condicionantes específicas associadas à actividade.
Com base nestas informações apresenta-se a respectiva Análise de Riscos.

2

AVALIAÇÃO DE RISCOS
2.1. Objectivo
Identificar os perigos, avaliar e controlar os riscos associados a cada actividade, com vista a implementar as medidas de controlo necessárias, de forma sistematizada e mais eficaz possível.
2.2. Introdução
“A análise de riscos constitui a primeira abordagem de um problema de segurança do trabalho”.
Com o presente trabalho, pretende-se alertar e informar o empregador/ trabalhador para a necessidade de alterar a vulgar noção de perigo. Pretende-se que resulte na consciencialização de que o
risco é algo determinado, associado a uma probabilidade de ocorrência resultante de uma disfunção
do sistema homem/trabalho. Tendo como metodologia o levantamento das condições de trabalho individuais e colectivas em que se desenvolve a actividade, verificar o risco associado e apresentar
medidas preventivas.
A identificação e a avaliação dos riscos, consiste num exame sistemático de todos os aspectos do
trabalho com vista a determinar aquilo que poderá provocar danos para a segurança e saúde dos trabalhadores e de terceiros. Deve abranger os riscos resultantes do trabalho que são razoavelmente
previsíveis.
Do processo de identificação de riscos resulta a sua enumeração. Todavia a prevenção pauta-se sempre por intervenções ao nível das prioridades. Torna-se por isso indispensável fazer incidir uma análise sobre os riscos enumerados com vista à sua hierarquização. De entre os critérios possíveis de análise será de salientar a gravidade e/ou a frequência, com que os riscos ocorrem.
Será ainda de ponderar a priorização que possa vir a ser estabelecida quanto aos riscos de fácil prevenção, em face dos graus de motivação que tal critério pode introduzir junto dos destinatários.
Neste âmbito, o primeiro objectivo da prevenção é o de evitar os riscos ou se tal não for possível,
eliminá-los ou pelo menos reduzi-los. Para tal, há que focalizar o trabalho na diminuição da probabilidade de ocorrência, ou seja, controlando os riscos.
O segundo objectivo da prevenção é o de minimizar as consequências do acidente, trabalhando ao
nível da diminuição da intensidade, ou seja, controlando o acidente e as perdas.
A prevenção de riscos deve ser utilizada como um dos critérios de decisão ao longo da vida da empresa, isto é, desde a concepção, desenho, construção, operação e encerramento da instalação.

3

PRINCÍPIOS GERAIS DE PREVENÇÃO
Consideram-se como princípios gerais de prevenção:
Eliminação do Risco: eliminar o risco, constituirá a atitude primeira a assumir no âmbito da
prevenção. Este princípio traduz-se, fundamentalmente, nas seguintes acções: ao nível do
projecto (previsão do risco e sua supressão definitiva através de adequadas soluções de
concepção).
Combater os riscos na origem: este princípio resulta do critério geral de eficácia que deve
orientar a prevenção. Com efeito, a eficácia da prevenção é tanto maior quanto mais se di-
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rigir a intervenção para a fonte do risco. Eliminando-se, deste modo, a propagação do risco,
evitar-se-á o acidente.
Adaptação do Trabalho ao Homem: este princípio aponta-nos a necessidade de se intervir ao
nível das componentes materiais do trabalho, nomeadamente, ferramentas, equipamentos,
métodos, processos e espaços de trabalho, tendo em vista a adaptação do trabalho ao homem.
Avaliação dos Riscos: uma vez identificados, os riscos que não puderem ser evitados, deverão
ser avaliados. A avaliação consiste num processo de análise que nos levará a concretizar o
fenómeno em presença, quanto à sua origem.
3.1. Campo de Aplicação
Este procedimento aplica-se a toda a delimitação física da Pedreira nº 4637 - Penedos sita no Lugar
de Penedos Altos, Turiz, Vila Verde.
3.2. Definições
Para o presente trabalho teve-se em consideração a legislação contida:
- No Decreto-Lei n.º 10/2010 de 4 de Fevereiro bem como o Regulamento de Higiene e Segurança no trabalho na Indústria extractiva
- No Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 42/2014, de 18
de Março relativo ao Regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias
perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente
- No Regime de emissões industriais, previsto no Decreto--Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto
De igual modo teve-se em atenção os contactos quer com a CA quer com o serviço de Protecção Civil
do Município de Vila Verde.
Neste enquadramento é de salientar a existência de diversos conceitos, nomeadamente:
Resíduos inertes - o resíduo que, nos termos do disposto no anexo I do referido decreto, reúne as seguintes características:
- Não é susceptível de sofrer transformações físicas, químicas ou biológicas importantes;
- Não é solúvel nem inflamável, nem tem qualquer outro tipo de reacção física ou química;
- Não é biodegradável;
- Não afecta negativamente outras substâncias com as quais entre em contacto de forma susceptível de aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a saúde humana;
- Possui lixiviabilidade total, conteúdo poluente e ecotoxicidade do lixiviado insignificante;
- Não põe em perigo a qualidade das águas superficiais e ou subterrâneas;
Potencial perda de vidas - será considerado negligenciável ou sem gravidade se não for de esperar
que as pessoas que poderiam ser afectadas, para além dos trabalhadores da instalação, estejam presentes permanentemente ou durante períodos prolongados na área potencialmente afectada.
Perigo grave para o ambiente - será considerado sem gravidade se:
- A intensidade da potencial fonte de contaminação diminuir significativamente num curto
período de tempo;
- A falha não resultar em danos ambientais permanentes ou duradouros;
- O meio ambiente afectado puder ser reabilitado mediante pequenas acções de limpeza e
recuperação.
Segurança e Saúde no Trabalho (SST) - circunstâncias e factores que afectam o bem-estar de todos
os trabalhadores, incluindo os temporários, prestadores de serviços, visitantes e qualquer outra pessoa que se encontre no local de trabalho.
Acidente de trabalho - um acidente que se verifique no local e tempo de trabalho e produza directa
e indirectamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte.
Doenças profissionais - são as que constam da lista organizada e publicada no Diário da Republica,
sob parecer da Comissão Nacional de Revisão de Doenças Profissionais.
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Risco - combinação da probabilidade e da(s) consequência(s) da ocorrência de um determinado acontecimento perigosos.
Perigo- fonte de ou situação com um potencial para o dano em termos de lesões ou ferimentos para
o corpo humano ou de danos para a saúde, danos para o património, danos para o ambiente do local
de trabalho ou uma combinação deste.
3.3. Competências e Responsabilidades
O processo de Análise e controlo de Risco, envolve diversos meios humanos, cujas competências e
responsabilidades se destacam:
Ao Responsável pela empresa cabe:
- Garantir os meios adequados ao cumprimento das Medidas de prevenção
- Acompanhar o desenvolvimento da actividade
- Coordenar a comunicação com o exterior em caso de ocorrência de situações de emergência, nomeadamente pela interacção com os elementos de entidades de socorro externas que
se desloquem ao estabelecimento.
Ao Director técnico cabe:
- Dar formação a todos os trabalhadores envolvidos nas diversas actividades, informando-os
dos perigos, riscos e medidas preventivas a implementar.
- Implementar e gerir toda a matéria relacionada com a segurança da instalação.
- Acompanhar o desenvolvimento da actividade, avaliando a eficácia e o cumprimento das
medidas preventivas.
- Comunicar ao Técnico ou Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho qualquer alteração no processo produtivo e nas suas actividades, bem como qualquer alteração na
frente de trabalho que implique nova avaliação e medidas preventivas.
Ao Responsável pela Pedreira cabe:
- A identificação dos Perigos e a Avaliação dos Riscos para as diferentes operações que constituem o circuito produtivo
- Definir medidas preventivas de forma a evitar, eliminar ou reduzir os riscos da actividade.
- Activar as medidas de emergência;
- Desencadear os diversos procedimentos de emergência;
- Dirigir e coordenar as operações no estabelecimento;
- Declarar o fim da emergência;
- Coordenar os trabalhos e diligencias a efectuar na fase de reabilitação.
- Coordenar a comunicação com o exterior em caso de activação do Plano de Emergência, em
substituição do Responsável pela empresa.
Aos trabalhadores da empresa:
- Cumprir o estipulado nos Procedimentos de Inspecção e Prevenção
- Comunicar ao seu superior hierárquico qualquer ocorrência que altere as regras estipuladas,
e parar os trabalhos.
- Integrar a equipa de primeira intervenção rápida em caso de Procedimento de emergência
3.4. Procedimento
A avaliação dos riscos da Pedreira nº 4637 - Penedos Altos é um processo destinado a estimar os riscos inerentes a cada actividade, obtendo desta forma a informação necessária para uma tomada de
decisão, sobre a necessidade de adoptar medidas preventivas e, em caso afirmativo, sobre qual o tipo de medida que deve ser adoptada.
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Método Simplificado
O método de avaliação de riscos utilizado é o método desenvolvido pelo INSHT, a partir de um modelo concebido por Kinney.
Para facilitar a sua aplicação, o modelo apresenta os níveis de risco, probabilidade e consequência.
O método simplificado é um método de avaliação do grau de perigosidade estabelecendo a urgência
e/ou pertinência das medidas correctivas.
O nível de risco (NR) resulta do nível de probabilidade (NP) e do nível de consequência (NC) sendo
expresso do seguinte modo:
NR=NP * NC
Apresenta-se sobre a forma de diagrama as diferentes fases do processo:

Diagrama dos passos de análise, avaliação e gestão do risco
Identificação do perigo
Identificação dos potenciais
afectados
Estimativa do risco

Análise do risco
Avaliação dos riscos
Gestão do risco

Valorização do risco
Controlo do risco
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IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E RISCOS
A identificação dos perigos e riscos resultantes das actividades desenvolvidas é efectuada:
- Na fase de exploração da Pedreira nº 4637 - Penedos Altos;
- Sempre que ocorram alterações nos processos de operação, nas actividades, nos equipamentos ou nos materiais;
- Qualquer alteração na organização (expansão, reestruturação, mudanças de métodos de
trabalho) que possam colocar em causa a validade da avaliação executada;
As situações de aplicação são:
- Actividades rotineiras
- Actividades não rotineiras ou ocasionais
- Situações de emergência
- Actividades desenvolvidas por prestadores de serviços
Após o processo de identificação de perigos e riscos, todos os perigos significativos para a segurança
e saúde dos trabalhadores ou para terceiros deverão ser conhecidos.
4.1. Principais tipos de riscos
A identificação dos perigos e riscos resultantes das actividades desenvolvidas tem por base os factores identificados no ponto B) do Anexo II do Decreto-Lei nº 10/2010, ou seja:
- Riscos provenientes da própria actividade
- Ocorrência de fenómenos climáticos extremos
- Resiliência da actividade face à catástofres exteriores

Nos pontos seguintes identificam-se os principais tipos de riscos possíveis:
4.1.1.

Riscos provenientes da própria actividade

Numa indústria extractiva haverá a considerar diversos tipos de riscos para o ambiente e/ou para
terceiros de que se destacam:
- Utilização de explosivos – tratando-se de substâncias perigosas e com risco de explosivo e
seu manuseamento e utilização deverá observar as respectivas normas de segurança
- Circulação de viaturas – no caso de coexistência de circulação entre os equipamentos e a
circulação de viaturas exteriores à empresa
- Ocorrência de acidentes estruturais (derrocadas ou deslizamentos) – Tratando-se de uma
escavação, o seu desenho e evolução deverá cumprir as boas regras em termos geotécnicos,
evitando situações de risco, bem como estar atento a possíveis anomalias estruturais (falhas
ou diaclasamentos desfavoráveis)
- Existência de mecanismos de falha relevantes - os mecanismos de falha relevantes susceptíveis de afectar as integridades estruturais da instalação prendem-se com a existência de falhas ou acidentes de natureza geológica.
- Funcionamento incorrecto da instalação - qualquer operação que possa levar à:
- Libertação de contaminantes, quer pontualmente a curto prazo quer a longo prazo, e
os seus efeitos sobre o meio ambiente, nomeadamente aquíferos e biodiversidade.
- Existência de resíduos reactivos susceptíveis de alterar o meio ambiente, nomeadamente aquíferos e biodiversidade
- Possibilidade de ocorrência de incêndios nas instalações – apesar de a instalação de britagem não lidar com substâncias inflamáveis a empresa tem um depósito de combustível instalado e uma oficina de manutenção
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Ocorrência de fenómenos climáticos extremos

Sendo do conhecimento geral que a terra se encontra numa fase de alterações climáticas a probabilidade de ocorrência de fenómenos climáticos extremos tem aumentado, sendo de destacar:
- A existência de picos de precipitação anormais e concentrados no tempo, susceptíveis de
causar inundações por aumento dos caudais de escorrência.
- A ocorrência de períodos de estiagem prolongada com reflexos no aumento e agravamento
de condições favoráveis ao desenvolvimento de grandes incêndios florestais.
4.1.3.

Resiliência da actividade face a catástrofes exteriores

Embora com menor probabilidade de ocorrência será sempre de referir:
- A ocorrência de sismos
- Fenómenos de alteração da estabilidade estrutural da envolvente
4.2. Critérios de Avaliação do Risco
O critério de avaliação do risco, nomeadamente em termos de consequências, tem por base os factores identificados no ponto B) do Anexo II do Decreto-Lei nº 10/2010, A avaliação dos riscos é efectuada mediante:
- Classificação dos parâmetros de avaliação definidos no Quadro 1 com o significado dos diferentes níveis de probabilidade
- Determinação do nível de consequências, no Quadro 2, de acordo com as escalas de valores
representada.
- Avaliação dos riscos de acordo com o Quadro 3.
Quadro 1: Significado dos diferentes níveis de probabilidade
Nível de Probabilidade

Significado

Muito Alta (MA)

Situação deficiente, com exposição continuada ou muito deficiente
com exposição frequente.
A materialização deste risco ocorre com frequência.

Alta (A)

Situação deficiente, com exposição frequente ou ocasional ou situação
muito deficiente com exposição ocasional ou esporádica.
A materialização do risco é possível em vários momentos do processo
operacional.

Média (M)

Situação deficiente, com exposição esporádica ou situação melhorável
com exposição continuada ou frequente.
Existe a possibilidade de dano.

Baixa (B)

Situação melhorável, com exposição ocasional ou esporádica.
Não é expectável a ocorrência de risco, ainda que seja concebível.

Para a classificação do nível de consequência foram considerados três níveis, correspondentes a lesões e a danos materiais:
Quadro 2: Determinação do nível de consequências
Significado
Nível de Gravidade

Perigo para a saúde pública

Perigo para o ambiente

Muito Grave (MG)

Perda de vidas

Perigo de contaminação irreversível
Danos ambientais irreversíveis
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Significado

Nível de Gravidade

Perigo para a saúde pública

Perigo para o ambiente

Grave (G)

Lesões com incapacidade ou
estados prolongados de doença.

Perigo de contaminação duradoura e reversível
Danos ambientais duradouros e reversíveis
Necessidade de medidas de reabilitação importantes.

Inexistência de pessoas com
carácter de permanência ou
em períodos prolongados

A intensidade da potencial fonte de contaminação diminuir significativamente num curto período de tempo
A falha não resultar em danos ambientais permanentes ou duradouros
O meio ambiente puder ser reabilitado mediante pequenas acções de limpeza e recuperação

Negligenciável (N)

O quadro seguinte permite calcular o nível de risco e, a partir dos níveis obtidos proceder à sua classificação, de modo a estabelecer prioridades de intervenção.
Quadro 3: Determinação do nível de risco.
Nível de Risco
Gravidade
1

2

3

Negligenciável (N)

Grave (G)

Muito Grave (MG)

1 - Baixa (B)

1

2

4

2 - Média (M)

2

4

6

3 - Alta (A)

3

6

9

4 - Muito Alta
(MA)

4

8

12



Probabilidade

Estes níveis de risco determinados pela tabela de probabilidade vs. gravidade são classificados em
diferentes categorias de risco, dependendo do seu nível respectivamente.
A tabela seguinte representa de uma forma bastante sucinta esta classificação:
Quadro 4: Classificação do risco.
Classificação do Risco
GxP
GP (12)

Classificação
Muito Grave

Medidas de Actuação
Requer eliminação imediata

8«GP «9

Grave

Necessita de correcção

4«GP «6

Moderado

Precisa de atenção

1 « GP «3

Aceitável

Aceitável

Após o cálculo do grau de perigosidade, são propostas medidas adequadas para diminuição dos valores mais significativos, tendo em conta os princípios gerais de prevenção especificados
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4.3. Identificação dos Perigos e Avaliação do risco
4.3.1.

Identificação dos Perigos e Avaliação do risco na Fase de Exploração

Risco

Descrição da situação actual
B

Fase de exploração
Probabilidade
Gravidade
M
A
MA
N
G
MG

Riscos provenientes da actividade
Utilização de explosivos

Circulação de viaturas

A pedreira utiliza regularmente explosivos, sendo o seu manueseamento
efectuada apenas por trabalhadores habilitados para o efeito (portadores
de cédula de operadores explosivos) e supervisionados pela própria empresa fornecedora, com o cumprimento de todas as normas de segurança.
A pedreira é atravessada por um antigo Caminho Municipal o qual caiu
em desuso após o desvio da estrada no princípio da década de 90. As 2
entradas encontram-se dotadas de sinalização, bem visível.
Actualmente não se observa a circulação de quaisquer viaturas exteriores
a empresa.

Ocorrência de acidentes estruturais (der- A realização de um estudo geotécnico sobre as condições de estabilidade
rocadas ou deslizamentos)
do maciço comprova que a probabilidade de ocorrência deste tipo de
acidente é muito reduzida.
Libertação de contaminantes

O sector não se enquadra No Regime de emissões industriais, previsto no
Decreto--Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto

Existência de resíduos reactivos

O sector não se enquadra no Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho,
alterado pelo Decreto -Lei n.º 42/2014, de 18 de Março relativo ao Regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas
e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente

- Possibilidade de ocorrência de incêndios nas instalações

X

X

x

x

X

X

X

X

X

X

Em termos de circuito produtivo, a instalação de britagem tem risco muito baixo de incêndio por não lidar com substâncias inflamáveis.
No entanto a empresa tem um depósito de combustível subterrâneo, devidamente licenciado.
Para além disso tem uma oficina de manutenção dos equipamentos pesados que utiliza gases inflamáveis (soldaduras) e manuseia substâncias inflamáveis (lubrificantes)

Risco
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Descrição da situação actual
B

Fase de exploração
Probabilidade
Gravidade
M
A
MA
N
G
MG

Ocorrência de fenómenos climáticos extremos
Ocorrência de picos de precipitação
anormais

O maior risco prende-se com a afluência descontrolada de elevados caudais de chuva. No entanto a geometria da exploração em flanco de encosta, com condução de todas as escorrências para as zonas de maior cota, com uma altura de descarga regulável, permite não só a absorção
dessas escorrências dentro da área da pedreira, como evita a possibilidade de transbordo para o exterior.

X

X

X

X

X

X

Esta configuração constitui mesmo um factor de segurança em relação à
envolvente.
Ocorrência de períodos de estiagem pro- Os períodos de estiagem prolongada são favoráveis à ocorrência e propalongada
gação de grandes incêndios florestais.
Neste domínio as pedreiras constituem uma barreira ao seu avanço, uma
vez que:
-Ocupam áreas desprovidas de vegetação com algum significado.
- As barreiras vegetais existentes nas margens de defesa são normalmente constituídas por espécies autóctones mais resilientes em relação ao
fogo.
- Frequentemente tem depressões com acumulação das águas da chuva,
que não só constitui uma barreira como permite o abastecimento dos sistemas de combate ao incêndio.
- A existência de diversos caminhos favorece a circulação dos meios de
combate.
Resiliência da actividade face à catástofres exteriores
Risco sísmico

Pela natureza da actividade, desenvolvida em maciço rochoso de elevada coerência, bem como pela localização da pedreira em zona de
baixo risco sísmico a possibilidade de ocorrência de acidentes é praticamente nula.

Risco
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Descrição da situação actual
B

Fenómenos de alteração da estabilidade
estrutural da envolvente

A pedreira enquadra-se numa encosta com pouca inclinação e sem
descontinuidades da morfologia, não sendo de esperar quaisquer ocorrências neste domínio.

X

Fase de exploração
Probabilidade
Gravidade
M
A
MA
N
G
MG
X

Risco
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Identificação dos perigos e Avaliação do risco pós exploração

Risco

Descrição da situação pós-exploração
B

Pós-exploração
Probabilidade
Gravidade
M
A
MA
N
G
MG

Riscos provenientes da actividade
Utilização de explosivos

Terminando a actividade este risco é nulo

Circulação de viaturas
Terminando a actividade este risco é nulo
Ocorrência de acidentes estruturais (der- A modelação do relevo prevista na recuperação paisagística melhora
rocadas ou deslizamentos)
as condições de estabilidade do maciço devido à redução da inclinação final dos taludes
Libertação de contaminantes
A situação é idêntica à fase de exploração
Existência de resíduos reactivos
A situação é idêntica à fase de exploração
Possibilidade de ocorrência de incêndios Terminando a actividade este risco é nulo
nas instalações
Ocorrência de fenómenos climáticos extremos

X

X

x

x

X

X

X

X

X

X

Ocorrência de picos de precipitação
anormais

A modelação do relevo prevista na recuperação paisagística bem como a conclusão das restantes operações manterá as condições gerais
da fase de exploração.

X

X

Ocorrência de períodos de estiagem prolongada

Embora na fase pós-exploração a densidade do coberto vegetal aumente, a utilização de espécies autóctones mais resilientes bem como
a existência de manchas sem vegetação (taludes) mantém a área da
pedreira com boas características em termos de propagação de incêndios.

X

X

Risco sísmico

Não existe qualquer alteração relativamente à fase de exploração.

X

X

Fenómenos de alteração da estabilidade
estrutural da envolvente

Não existe qualquer alteração relativamente à fase de exploração.

X

X

Resiliência da actividade face à catástofres exteriores

Risco
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MEDIDAS PREVENTIVAS
A avaliação dos riscos é o processo dinâmico dirigido a estimar a magnitude do risco para a segurança e saúde das pessoas susceptíveis de serem afectadas pela instalação, decorrente das circunstâncias em que o perigo pode ocorrer, dentro ou fora da escombreira, e tendo em vista obter a informação necessária para que a empresa possa reunir condições para uma tomada de decisão apropriada sobre a necessidade de adoptar medidas preventivas e de que tipo.
O processo de avaliação de riscos compreende duas etapas fundamentais: a análise e a valorização
do risco.
No caso presente a experiência acumulada da empresa ao longo de mais de 30 anos de actividade
veio permitir a adopção das Melhores Técnicas disponíveis para o sector com adopção de diversas
medidas de prevenção para a correcta eliminação e/ou minimização dos riscos, as quais são:
- Riscos provenientes da própria actividade
Riscos provenientes da actividade

Medidas preventivas / MTDs aplicáveis

Utilização de explosivos

- Adopção das boas práticas de utilização de explosivos
- Cumprimento dos requisitos previstos na legislação, nomeadamente sinalização sonora adequada

Circulação de viaturas

- Manutenção de sinalização adequada nos acessos à
pedreira.
- Atitude de vigilância permanente por parte dos
operadores de equipamentos em relação à possibilidade de circulação de outras viaturas

Ocorrência de acidentes estruturais (derrocadas ou - Observação das medidas preconizadas no Plano de
deslizamentos)
Lavra, em termos de desenho da escavação.
- Cumprimento dos espaçamentos e afastamentos
preconizados.
- Vigilância constante das frentes dee desmonte no
sentido de detectar possíveis anomalias de carácter
geológico
- Possibilidade de ocorrência de incêndios nas insta- - Cumprimento das regras de segurança aquando da
lações
utilização do depósito de combustível.
- Cumprimento das regras de segurança na oficina
de manutenção.
- Verificação periódica quer da existência de extintores contra incêndio quer da sua validade
- Ocorrência de fenómenos climáticos extremos
Ocorrência de picos de precipitação anormais

- Manutenção da geometria da exploração.
- Manutenção das zonas de menor cota com capacidade de retenção para situações extremas de precipitação.
- Regulação adequada dos níveis de água no patamar
inferior garantindo capacidade de retenção sobretudo
nos períodos de maior pluviosidade

Ocorrência de períodos de estiagem prolongada

- Manutenção das barreiras vegetais das margens de
defesa com espécies autóctones de maior resiliência
à propagação de incêndios.
- Manutenção de uma zona húmida com reserva de
água que permita o combate a incêndios.
- Manutenção adequada dos caminhos de circulação
de forma a permitir a circulação de viaturas de protecção contra incêndios.

Terra e Pedra, Lda

Pedreira nº 4637 – Penedos Altos

Análise de riscos 14

- Resiliência da actividade face à catástofres exteriores
Risco sísmico

- Manutenção da geometria da exploração e respectivos padrões de estabilidade.

Fenómenos de alteração da estabilidade estrutural- Controle das ocorrências que alterem as caracterísda envolvente
ticas morfológicas da envolvente
6

REVISÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCO
A avaliação de riscos é um processo dinâmico, como tal, deverá preceder a introdução de novas actividades/procedimentos, nos equipamentos ou nos materiais.
A avaliação inicial deverá ser revista sempre que esteja prevista em disposições específicas e/ou
quando se tenham detectado ocorrências anómalas, assim como quando as actividades de prevenção
possam ser inadequadas ou insuficientes. Para tal, devem ser considerados os resultados de:
- Investigação sobre as causas dos danos ocorridos;
- Actividades para a redução e controlo dos riscos;
- Registo de acidentes e incidentes.
Deverá ser feita uma revisão trianual de identificação de perigos e avaliação de riscos e/ou sempre
que o processo de monitorização existente detecte qualquer alteração das condições de segurança
(ocorrência de subsidências, por exemplo).

7

CONCLUSÕES
Embora o contexto jurídico de uma avaliação desta natureza seja ainda um bocado indefinido a presente Avaliação de risco teve por base os critérios existentes definidos no anexo II do Decreto-Lei
10/2010 de 4 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 31/2013 de 22 de Fevereiro, o qual estabelece de forma objectiva os níveis de gravidade, quer em termos de perigos para a saúde pública quer para o meio ambiente.
Os níveis de risco detectados são pouco significativos, o que se compreende tendo em conta:
- O particular cuidado que a empresa teve na escolha do local para a implantação da Pedreira
nº 4637 - Penedos Altos e sua ampliação (local ermo e sem a presença regular de pessoas).
- A natureza da actividade – extracção de massa mineral sem processos de transformação
química com tratamento apenas de material tal-qual, não aponta para a existência de fenómenos de alteração diferentes dos que já existem na envolvente.
Entretanto, e para além das situações analisadas até aqui (riscos associados à rotina da produção e à
ocorrência de condições externas adversas), pode suceder ainda que, com determinadas alterações
introduzidas no processo produtivo:
- Surjam novos riscos inerentes aos novos factores introduzidos;
- Surjam novos riscos gerados por esses factores;
- Se agravem os riscos pré existentes;
- Se modifiquem os riscos já existentes.
Tal pode suceder, nomeadamente, em épocas como a presente, marcadas pela constante inovação
tecnológica (quer ao nível dos componentes materiais do trabalho, quer ao nível dos processos e métodos de trabalho) que possam levar à alteração das condições existentes.
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