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Introdução

Os recursos minerais constituem matérias-primas essenciais para um grande número de atividades económicas e para um número razoável
de indústrias transformadoras. Em Portugal, o
sector das rochas ornamentais é o que apresenta maior interesse e potencial e é o sector de
maior valor acrescentado, sendo essencialmente
um produto de exportação, colocando o país em
posições relevantes no mercado internacional.
Tendo em conta que, qualquer atividade humana origina impactes nas diversas componentes
ambientais, quer positivos quer negativos, com
maior ou menor dificuldade de mitigação e minimização, o desenvolvimento económico e social
sustentado é condicionado pela capacidade de
controlar e gerir da melhor forma esta inter-relação.
Neste sentido, o setor das rochas ornamentais
tem cada vez mais que ter em conta o princípio

do desenvolvimento sustentável, que assenta
nos três pilares fundamentais: o económico, o
social e o ambiental.
Neste guia apresentam-se algumas medidas e
boas práticas ambientais durante as fases de
extração e transformação aplicáveis ao setor da
rocha ornamental, as quais contribuem para a
redução/minimização dos impactes ambientais
gerados, associadas às várias temáticas ambientais (recursos hídricos, emissões atmosféricas,
solos, geologia, resíduos, ruído, paisagem, património, socio economia).
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Principal legislação

A legislação tem vindo a evoluir no sentido da
maior exigência no acesso à atividade e no respetivo controlo, nomeadamente nos aspetos
ambientais e acompanhamento técnico. Algumas destas alterações têm sido efetuadas, também, por imposição da legislação comunitária,
de forma a estabelecer a harmonização nos países da União Europeia.
Apresenta-se de seguida a principal legislação
relacionada com a atividade extrativa e transformadora.

Atividade extrativa:
Lei nº 54/2015, de 22 de junho - Estabelece as
bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos existentes
no território nacional, incluindo os localizados
no espaço marítimo nacional

Decreto-Lei nº 88/90, de 16 de março - Estabelece o regime jurídico que define a revelação e o
aproveitamento dos depósitos minerais
Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro - Altera o Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de outubro,
que aprova o regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras)
Portaria n.º 1083/2008, de 24 de setembro - Fixa
os valores das taxas devidas pela prática dos
atos previstos no regime jurídico da pesquisa e
exploração de massas minerais
Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro - Estabelece o Regime Jurídico da Gestão de Resíduos das Explorações de Depósitos Minerais e
de Massas Minerais
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Principal legislação
Decreto-Lei n.º 139/2002 de 17 de maio - Aprova o Regulamento de Segurança dos Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos e revoga o Decreto-Lei n.º 142/79,
de 23 de Maio, e as Portarias n.º 29/74, de 16
de Janeiro, n.º 831/82, de 1 de Setembro, e n.º
506/85, de 25 de Julho
Decreto-Lei n.º 139/2003 de 2 de julho - Prorroga, pelo período de dois anos, o prazo de caducidade dos alvarás e licenças de fabrico ou de
armazenagem de produtos explosivos, fixado no
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de
Maio

Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro Altera o Decreto-Lei n.º 10/2010, que aprova o
Regime Jurídico da Gestão de Resíduos das Explorações de Depósitos Minerais e de Massas
Minerais
Decreto-Lei nº 162/90, de 22 de maio - Estabelece o Regulamento Geral de Segurança e Higiene
no Trabalho nas Minas e Pedreiras
Decreto-Lei n.º 376/84 de 30 de novembro Aprova o Regulamento sobre o Licenciamento
dos Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos, o Regulamento
sobre o Fabrico, Armazenagem, Comércio e Emprego de Produtos Explosivos e o Regulamento
sobre Fiscalização de Produtos Explosivos
Decreto-Lei n.º 474/88 de 22 de dezembro - Altera algumas disposições dos Regulamentos sobre o Fabrico, Armazenagem, Comercialização e
Emprego de Produtos Explosivos e sobre Fiscalização de Produtos Explosivos, submetendo a
licenciamento prévio a venda e lançamento das
chamadas «bombas de Carnaval»

8

Decreto-Lei n.º 56/2016, de 29 de agosto - Regula a aquisição, posse e utilização das substâncias
e misturas, ou substâncias que as contenham,
de acordo com o definido no Regulamento (UE)
n.º 98/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2013, sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos
Decreto-Lei n.º 41/2018, de 11 de junho - Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 56/2016, de
29 de agosto, executando o Regulamento (UE)
98/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 15 de janeiro de 2013, sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos;

Atividade transformadora:
Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto - Cria o
Sistema da Indústria Responsável, que regula o
exercício da atividade industrial, a instalação e
exploração de zonas empresariais responsáveis,
bem como o processo de acreditação de entidades no âmbito deste Sistema
Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio - Procede à primeira alteração ao Sistema da Indústria
Responsável, aprovado em anexo ao Decreto-Lei
n.º 169/2012 (SIR)
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Principal legislação
Declaração de Retificação n.º 29/2015, de 15 de
junho - Retifica o Decreto-Lei n.º 73/2015, que
procede à primeira alteração ao Sistema da Indústria Responsável, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de Agosto, publicado
no Diário da República n.º 90, 1.ª série, de 11 de
Maio de 2015
Portaria n.º 307/2015, de 24 de setembro - Estabelece o regime dos seguros obrigatórios de
responsabilidade civil extracontratual
Portaria n.º 280/2015, de 15 de setembro - Procede à definição da forma de cálculo, distribuição, modo de pagamento e termos do respetivo agravamento ou redução das taxas e outras
despesas devidas pelo requerente nos procedimentos no âmbito do Sistema da Indústria Responsável
Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho - Estabelece o regime jurídico da responsabilidade por
danos ambientais e transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril
de 2004, que aprovou, com base no princípio do
poluidor-pagador, o regime relativo à responsabilidade ambiental aplicável à prevenção e reparação dos danos ambientais, com a alteração
que lhe foi introduzida pela Diretiva n.º 2006/21/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão de resíduos da indústria extrativa,
e pela Diretiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril, relativa ao armazenamento geológico de dióxido de carbono

novembro - Retifica o Decreto-Lei n.º 136/2014,
que procede à décima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 555/1999

Atividade geral:
Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio - Aprova
o Regime de Licenciamento Único de Ambiente
(LUA), que visa a simplificação dos procedimentos dos regimes de licenciamento ambientais,
regulando o procedimento de emissão do título
único ambiental (TUA)
Portaria n.º 399/2015, 5 de novembro - Estabelece os elementos que devem instruir os procedimentos ambientais previstos no regime de
LUA, para atividades industriais ou similares a
industriais, nomeadamente, operações de gestão de resíduos e centrais termoelétricas, exceto
centrais solares.
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro
- Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º
151-B/2013 que estabelece o regime jurídico da
avaliação de impacte ambiental dos projetos pú-

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro Procede à décima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 555/1999, de 16 de dezembro, que
estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação (RJUE)
Declaração de Retificação n.º 46-A/2014, de 10 de
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Principal legislação
blicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente e transpõe para a
ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/52/UE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
abril de 2014, que altera a Diretiva n.º 2011/92/
UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação
dos efeitos de determinados projetos públicos e
privados no ambiente
Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho - Estabelece a terceira alteração do Decreto-Lei nº
178/2006, de 5 de Setembro e transpõe a Diretiva nº 2008/98/CE do Paramento Europeu e do
Conselho, de 19 de Novembro de 2008, relativa
aos resíduos
Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril - Define as
regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em
território nacional e cria as guias eletrónicas de
acompanhamento de resíduos (e-GAR)
Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro
- Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita

a gestão dos seguintes fluxos específicos de resíduos: Embalagens e resíduos de embalagens;
Óleos e óleos usados; Pneus e pneus usados;
Equipamentos elétricos e eletrónicos e resíduos
de equipamentos elétricos e eletrónicos; Pilhas
e acumuladores e resíduos de pilhas e acumuladores; Veículos e veículos em fim de vida
Decreto-Lei nº 183/2009, de 10 de agosto - Estabelece o regime da deposição de resíduos em
aterro, as características técnicas, licenciamento, construção, exploração, encerramento e pós
encerramento de aterros, transpondo a Diretiva
1999/31/CE relativa à deposição de resíduos em
aterro
Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de março - Estabelece o regime das operações de gestão de
resíduos resultantes de obras ou demolições
de edifícios ou de derrocadas, abreviadamente
designados resíduos de construção e demolição
ou RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro - Aprova
o Regulamento Geral de Ruído (RGR)
Declaração Retificação n.º 18/2007, de 16 de
março - Retifica o Decreto-Lei n.º 9/2007
Decreto-Lei nº 221/2006, de 8 de novembro - Estabelece as regras em matéria de emissões sonoras de equipamento para utilização no exterior, transpondo para a ordem jurídica interna a
Diretiva nº 2005/88/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 14 de dezembro, que altera a
Diretiva nº 2000/14/CE, relativa à aproximação
das legislações em matéria de emissões sonoras
para o ambiente dos equipamentos para utilização no exterior
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Principal legislação
Regulamento n.º 1272/2008, de 16 de dezembro
- Relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (CLP)

Decreto-Lei nº 39/2018, de 11 de junho - Estabelece o regime da prevenção e controlo das
emissões de poluentes para o ar, transpondo
para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º (UE)
2015/2193, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativa à limitação das emissões para a atmosfera de certos
poluentes provenientes de médias instalações
de combustão
Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro - Aprova a
Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica
nacional a Diretiva nº 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e
estabelecendo as bases e o quadro institucional
para a gestão sustentável das águas
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio – Estabelece o Regime de Utilizações dos Recursos
Hídricos
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, de 18 de dezembro - Relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH)
e que cria a Agência Europeia das Substâncias
Químicas
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Instrumentos voluntários

Sistema de Gestão Ambiental
Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma
ferramenta que permite a todas as organizações, públicas ou privadas, pequenas ou grandes e em qualquer contexto, identificar os seus
riscos, oportunidades e impactes ambientais significativos e definir as suas obrigações de conformidade e realizar um planeamento e execução das suas operações de forma mais refletida,
promovendo os princípios da melhoria ambiental contínua, através da sua política e dos objetivos assumidos.
Assenta numa estratégia e política apropriadas
à organização e numa estrutura definida em termos de responsabilidades e competências, requerendo da gestão o compromisso para com a
melhoria contínua, tendo por base a norma NP
EN ISO 14001:2015.

Assim, o objetivo principal é proporcionar às
empresas um enquadramento para proteger o
ambiente e responder às alterações das condições ambientais, em equilíbrio com as necessidades socioeconómicas.
A implementação da referida norma tem por
base a norma de gestão do risco NP EN ISO
31000:2013, que estabelece princípios, estrutura e um processo para gerir qualquer tipo de risco, de forma transparente, sistemática e credível
em qualquer âmbito ou contexto.
Desta forma, as empresas podem aumentar as
oportunidades de prevenir ou mitigar impactes
ambientais adversos e aumentar os impactes
ambientais benéficos, em especial os que tenham implicações estratégicas e competitivas,
mas para isso é necessário o compromisso de
todos os níveis e funções da empresa, liderados
pela gestão de topo.
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Instrumentos voluntários

Avaliação de Ciclo de Vida
Os produtos mais sustentáveis são aqueles que
possam apresentar um menor impacte no seu
todo, sendo a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) a
ferramenta mais adequada para a avaliação dos
impactes ambientais associados a um produto
ou serviço durante o seu ciclo de vida, tendo por
base as normas NP EN ISO 14040:2008 e NP EN
ISO 14044:2010.
O desempenho ambiental é medido através de
uma série de categorias de impacte, tendo em
conta os efeitos sobre o ambiente como sejam:
aquecimento global, depleção de recursos abióticos, depleção da camada do ozono, eutrofização, oxidação fotoquímica, acidificação do solo
e água.
Assim, a inovação no seio das empresas é fulcral para a adoção de medidas e políticas que
promovam práticas sustentáveis em todas as
vertentes e com adequado custo benefício. Por
exemplo, na fase de conceção de produtos é
fundamental, sempre que possível, evitar a introdução de substâncias e preparações perigosas e o desenvolvimento de forma a prever
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a reciclagem e reutilização mais fácil, segura e
menos dispendiosa.
Por outro lado, as medidas e políticas que promovam a mudança nos padrões de consumo
dos consumidores, também contribuirá para a
promoção da eficiência na utilização dos recursos ao longo do ciclo de vida.
A ACV é uma ferramenta de gestão ambiental
que permite a avaliação dos aspetos ambientais
e dos impactes potenciais associados a um produto ao longo do seu ciclo de vida, ou seja, desde a extração (aquisição) de matérias-primas até
à produção, utilização e fim de vida (“from cradle
to grave”).
Esta ferramenta pode ser utilizada como:
• Meio de identificar o desempenho ambiental de um produto e potenciar melhorias
dos aspetos ambientais associados ao produto em várias fases do seu ciclo de vida;
• Ferramenta de apoio na tomada de decisão
na indústria, governo e organizações nãogovernamentais (planeamento estratégico,
estabelecimento de prioridades, desenvolvimento de produtos, etc.);
• Seleção de indicadores relevantes de desempenho ambiental;
• Marketing ambiental, etc.

Rótulos e declarações Ambientais
Na tentativa de definir uma estratégia para minimizar o impacte ambiental ocasionado pelos
produtos ao longo do seu ciclo de vida, foram
desenvolvidas diversas ações, por parte da Comissão Europeia, com o intuito da melhoria contínua do desempenho ambiental dos produtos,
nomeadamente o desenvolvimento de declarações ambientais de produto e de critérios ecológicos para a realização de compras.
Verifica-se que o consumidor final é cada vez
mais exigente e que quer saber qual o desempenho ambiental dos produtos para poder efetuar uma seleção dos produtos ou serviços in-
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Instrumentos voluntários
formada, tanto a nível ambiental, como a outros
níveis. Pelo que a utilização de rótulos e declarações ambientais permite o fornecimento dessa informação aos consumidores, que podem
assim orientar as suas compras para produtos
mais “amigos do ambiente”, levando também ao
reconhecimento das empresas que se esforçam
para tornar os seus produtos mais sustentáveis,
funcionando o rótulo também como um instrumento de marketing do produto.
Os rótulos e declarações ambientais podem fornecer informação ambiental sobre um produto
ou serviço de uma forma mais genérica ou de
uma forma mais específica, sendo considerados
ferramentas de gestão ambiental. Estas ferramentas têm como objetivo incentivar a procura
e a oferta de produtos ou serviços com um menor impacte sobre o ambiente, levando a um potencial de melhoria ambiental contínua induzido
pelo mercado.
Assim, existem três tipos de rótulos e declarações ambientais com objetivos semelhantes,
nomeadamente, encorajar a oferta e procura de
produtos com menores impactes no ambiente,
levando a uma melhoria contínua do desempe-

nho ambiental dos produtos no mercado. Contudo, existem diferenças significativas entre eles
como se pode ver no quadro seguinte.
As Declarações Ambientais de Produtos - DAP
(Environmental Product Declaration - EPD) são
constituídas pelo seguinte conteúdo:
• Declaração de informação geral – empresa
e produto;
• Declaração dos parâmetros ambientais
oriundos da Avaliação do Ciclo de Vida
(ACV):
- Declaração da informação ACV por módulo:
- Parâmetros de impactes ambientais;
- Parâmetros de utilização de recursos;
- Outra informação ambiental relativamente a diferentes categorias de resíduos e
fluxos de saída.
• Cenários e informação técnica adicional:
- Etapa de processo de construção;
- Etapa de utilização;
- Fim de vida.
• Informação adicional relativa a libertação
de substâncias perigosas para o ar, solo e
água durante a etapa de utilização;
• Agregação da informação dos módulos.

Rótulos Ecológicos
Tipo I

Auto declarações
Tipo II

Declarações Ambientais de Produto (DAP)
Tipo III

Indicam se um produto ou serviço
de uma categoria de produto é
preferível em relação a outro por
ter menor impacte ambiental.

Desenvolvido por fabricantes,
distribuidores e outros, para comunicar os aspetos ambientais dos
seus produtos ou serviços.

Apresentam informação normalizada sobre o ciclo de vida dos
produtos.

Consumidor

Consumidor

Empresas/Consumidor

Rótulo Ambiental

Texto e Símbolo

Ficha de dados ambientais

Qualitativa (benefício ambiental
global)

Qualitativa (melhoria num aspeto
ambiental específico)

Quantitativa (Perfil ambiental)

Verificação por uma terceira
entidade
independente

Sim

Não é necessária

Sim

Baseado na Avaliação de
Ciclo de Vida

Não

Não

Sim

Critérios Ambientais

Sim

Não

Não

Categorias de produto

Sim

Não

Breve definição
Público-alvo
Método de comunicação
Informação ambiental

Sim
ISO 14025

Normas

ISO 14024

ISO 14021

ISO 21930
EN 15804/15942

Fonte: Adaptado de Almeida et al, 2012 e projeto Inedic
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Instrumentos voluntários

Rótulo ecológico para a pedra
A Decisão 2009/607/CE, de 9 de julho, estabelece
os critérios ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico comunitário a revestimentos duros. O âmbito de aplicação desta Decisão inclui
os produtos naturais, tais como pedras naturais
(mármore, granito) e outras pedras naturais
(grés, quartzito, ardósia, tufo, xisto); e os produtos transformados, tais como produtos cimentados (aglomerados de pedra, as lajes de betão
e os mosaicos), e produtos cozidos (ladrilhos de
cerâmica e os tijolos).
Os critérios estabelecidos naquela Decisão visam a redução dos impactes ambientais nos
habitats e recursos associados, a redução do
consumo de energia, a redução das descargas
de substâncias tóxicas ou de outras substâncias
poluentes no ambiente, a redução da utilização
de substâncias perigosas nos materiais e nos
produtos acabados, a segurança e a ausência de
risco para a saúde no quadro de vida normal,
e a disponibilização de informação que permita
ao consumidor utilizar o produto de um modo
eficiente, minimizando o seu impacto ambiental
global.
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Boas práticas
ambientais
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Boas práticas ambientais

Fase de extração
Na exploração de recursos minerais resultam
impactes ambientais negativos mais ou menos
significativos, sobre os diversos descritores ambientais, os quais deverão ser mitigados ou evitados, através da implementação de boas práticas ambientais durante a atividade extrativa.
Propõe-se de seguida várias medidas de minimização relativamente aos impactes esperados
na atividade extrativa, sempre que estes sejam
suscetíveis de serem minimizáveis ou evitáveis,
para os principais descritores ambientais.

Paisagem
• Promover a valorização paisagística através
da manutenção da cortina arbóreo-arbustiva nos limites da pedreira e se possível
acrescentar fiadas de árvores para ajudar a
ocultar os trabalhos na pedreira;
• Proceder ao desenvolvimento da escavação seguindo o projeto do plano de lavra,

nomeadamente no que se refere à altura e
inclinação das bancadas e geometria da escavação;
• Proceder à implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística antes do final da exploração, sempre que possível;
• Os locais para a instalação de novas infraestruturas e instalações auxiliares e seus componentes deverão ser escolhidos, sempre
que possível, em zonas não percetíveis ou
de reduzida acessibilidade visual do exterior da pedreira;
• Deverão ser cumpridas todas as regras legalmente estabelecidas para a atividade extrativa a céu aberto e utilizadas as melhores
técnicas disponíveis para o efeito;
• Evitar as escombreiras e promover, sempre
que possível, a economia circular.

Qualidade do Ar
• Asfaltar, sempre que possível, as vias de circulação;
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Ruído

• Proceder à rega por aspersão de água nos
acessos à pedreira, permitindo a diminuição de dispersão de poeiras provenientes
da circulação das viaturas e equipamentos;
• As terras provenientes do processo de decapagem (pargas) e destinadas a reutilização
no processo de recuperação devem ser armazenadas com coberto vegetal, por forma a
diminuir a dispersão de poeiras por ação dos
agentes climáticos, nomeadamente o vento;
• Manter e/ou reforçar a cortina arbórea no
perímetro da exploração, por forma a evitar
a dispersão de poeiras a grandes distâncias
e diminuir a intensidade do vento;
• Assegurar o bom funcionamento dos veículos e equipamento de extração utilizados,
principalmente no que diz respeito às condições de carburação;
• Utilizar, sempre possível, de máquinas de furação equipadas com captadores de poeiras
ou regas para conter as poeiras produzidas;
• Implementar uma cobertura nos fragmentadores;
• Limitar a velocidade de circulação dos equipamentos e máquinas no interior da pedreira (20 km/h);
• Assegurar que as viaturas transportam a
carga acondicionada, de forma a minimizar
a expansão de partículas durante o período
de transporte;
• Implementar um plano de monitorização de
qualidade do ar.
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• Colocar barreiras acústicas como a construção de pilhas de terra (pargas) ou a plantação de cortinas arbóreas e/ou arbustivas;
• Insonorizar as estações de descarregamento nos fragmentadores primários;
• Garantir que os equipamentos são sujeitos
a manutenção e inspeção periódica e que se
encontrem em bom estado de manutenção;
• Implementar silenciadores e atenuadores
de ruído nos equipamentos e máquinas;
• Limitar a velocidade de circulação dos equipamentos e máquinas no interior da pedreira (20 km/h);
• A circulação dos veículos pesados de transporte das matérias-primas, na via pública,
para o destino final deverá ocorrer no período diurno;
• Implementar coberturas nas correias de
transporte;
• Adaptar a extração a martelos e escavadores hidráulicos para substituir a ocorrência
de explosões;
• Adaptar a um sistema de armazenamento e
transporte vertical com recurso a elevadores;
• Assegurar que os métodos e os equipamentos selecionados originem o menor ruido
possível;
• Implementar um plano de monitorização de
ruído.

Recursos Hídricos
• Substituir os óleos das máquinas por outros
mais biodegradáveis, com vista à atenuação
da gravidade de poluição em situações de
derrame;
• Realizar procedimentos sistemáticos para
deteção de fugas de óleos e combustíveis
nos equipamentos e maquinaria utilizada;
• Construir bacias de decantação e uma rede
de drenagem de águas pluviais para evitar
o arrastamento de materiais e eventuais
contaminações, assim como garantir a manutenção da rede de drenagem pluvial, de
forma a facilitar o desenvolvimento dos trabalhos na pedreira;
• Sempre que ocorram materiais de escavação com vestígios de contaminação, proceder ao seu armazenamento em locais que
evitem a propagação da contaminação dos
solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais.
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Solos
• Os solos de cobertura resultantes do início
da exploração da pedreira, reutilizados na
sua recuperação paisagística, devem ser separados dos restantes materiais extraídos
e armazenados em pargas que não devem
exceder um total de 3 m de altura, para garantir a sua estabilidade. Estes solos devem
ser colocados em locais pouco inclinados,
afastados de zonas inundáveis e de elevada
infiltração;
• Proceder a uma boa manutenção dos equipamentos e máquinas para evitar situações
de derrames e contaminação de solos;
• Sempre que ocorra um derrame de um produto químico ou resíduo no solo, proceder
à recolha do mesmo, caso seja necessário
com o auxílio de um produto absorvente/
descontaminante adequado, e providenciar
o seu armazenamento e envio para destino
final ou recolha por operador licenciado;
• Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, separados de acordo com a sua tipologia e em
conformidade com a legislação em vigor e
prever a contenção/retenção de eventuais
escorrências/derrames;
• O contentor móvel a instalar na pedreira,
para sanitários, deve ter uma fossa acoplada, cuja limpeza deverá ser efetuada por
entidade credenciada para o efeito.

Sempre que os mesmos fiquem terminados
fora da época própria para sementeiras/
transladações finais deve realizar-se uma
sementeira cautelar;
• Utilizar práticas que minimizem a emissão
de poeiras e eventuais derrames, de combustíveis, óleos e outras substâncias potencialmente perigosas, de modo a impedir a
infiltração e posterior contaminação dos
solos e consequente envenenamento das
espécies faunísticas e florísticas;
• Minimizar a possibilidade de ocorrência de
incêndios (ex: adaptando a maquinaria) e
assegurar meios para primeira intervenção,
devendo existir um tanque de reserva de
água e extintores na área de pedreira destinado à primeira intervenção em caso de
incêndio.

Socio economia
• Evitar o transporte rodoviário de cargas com
pesos excessivos para não pôr em causa a
durabilidade e obstrução das vias e acessos
envolventes;
• Garantir que as viaturas de transporte são
sujeitas a manutenção e inspeção periódica
e que se encontrem em bom estado de manutenção;
• Promover ações de esclarecimento às populações e autarquia local sobre o projeto
de exploração, de forma a sensibilizar e mi-

Ecologia
• Os caminhos a criar para a movimentação
de máquinas e pessoal deverão estar incluídos dentro da área prevista ou utilizar caminhos pré-existentes;
• Efetuar a desmatação e limpeza da vegetação entre setembro e fevereiro, ou seja,
fora do período de reprodução da maioria
dos grupos faunísticos;
• Nas ações de desarborização e/ou desmatação das áreas ou núcleos existentes e
colonizados por espécies vegetais exóticas
invasoras (ex: acácia), o seu corte não deve
ocorrer na época ou depois da produção
de semente (junho a setembro). O material
vegetal ou resíduos vegetais resultantes do
corte devem ser alvo de remoção, transporte e eliminação eficiente e cuidada;
• Minimizar o tempo de exposição do solo nu
dos diversos taludes e terrenos explorados.

21

Guia para a melhoria do desempenho ambiental no setor da pedra

Boas práticas ambientais
nimizar potenciais impactes para ambas as
partes interessadas;
• Realizar ações de formação, consciencialização e sensibilização ambiental aos trabalhadores sobre as melhores práticas e técnicas
disponíveis de laboração na pedreira;
• Criar um sistema de rega e uma cortina arbóreo-arbustiva nos caminhos e acessos da
pedreira.

Resíduos
• Proceder a uma otimização do diagrama de
fogo, de forma a reduzir a quantidade de
resíduos produzidos na utilização de explosivos no desmonte;
• Substituir a utilização de explosivos pelo fio
diamantado, reduzindo a produção de material estéril;
• Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, separados
de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor e prever a
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames;
• Utilizar “talha blocos” para cortar os topos
irregulares ou imperfeições dos blocos, permitindo o seu aproveitamento;
• O abastecimento e a manutenção dos equipamentos e máquinas não deverão ser realizados na pedreira, mas em instalações
próprias, equipadas com sistema de reco-
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lha de óleos usados para evitar derrames
de combustíveis e lubrificantes no solo e
garantir um adequado destino final aos resíduos. As baterias e os pneus também deverão ser retomados pelos fornecedores e/
ou enviados para entidade gestora;
• A deposição de resíduos, mesmo que temporária, não é permitida nas margens, leitos
e linhas de água ou arredores do limite da
pedreira, devendo sempre ser assegurada
uma correta gestão e recolha de todos os
resíduos gerados;
• Sempre que possível, utilizar os resíduos de
escombreiras para a recuperação paisagística da pedreira ou direcionados para outras
indústrias de produção (ex: construção civil);
• Utilizar um martelo demolidor para partir os
blocos de estéril em menores dimensões,
para posterior utilização noutros setores;
• Definir e implementar um Plano de Gestão
de Resíduos, considerando os resíduos suscetíveis de serem produzidos na pedreira,
com a sua identificação e classificação, em
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades da gestão e a identificação dos destinos
finais mais adequados para os diferentes
fluxos de resíduos.

Património arqueológico e
arquitetónico
• Se possível, os trabalhos de desmatação devem ser precedidos de uma visita por parte
do arqueólogo encarregue do acompanhamento, para verificação das condições de
visibilidade do solo e despistagem de potenciais ocorrências.
• No caso de serem encontrados vestígios arqueológicos, os trabalhos de exploração devem ser suspensos e deve ser comunicado
essa ocorrência às entidades competentes.
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Fase de transformação
Após a fase de exploração, segue-se a linha de
produção dos produtos de pedra, nesta fase
de transformação os principais impactes ambientais ocorrem na parte de serração, corte e
polimento do maciço rochoso, para os quais se
apresenta de seguida algumas medidas de minimização para os principais descritores ambientais.

Resíduos
• Aplicar uma adequada gestão ambiental
dos resíduos produzidos e sempre que possível, reduzir a quantidade de resíduos gerados em todo o processo produtivo;
• Assegurar a existência de sistemas de retenção de derrames nas áreas de armazenamento de produtos químicos e resíduos;
• Os materiais de fraca qualidade (ex: poeiras ou fragmentos de rochas ornamentais
resultantes do processo de transformação)
devem ser reciclados ou reutilizados noutros setores industriais;
• Sempre que possível, substituir os sacos de
produtos químicos por contentores retornáveis, diminuindo desta forma a quantidade
de resíduos de embalagem e a probabilidade de contaminação de águas e dos solos,
situação que ocorre do manuseamento e
consequentemente do rompimento dos sacos;
• Implementar uma ETAR, por forma a reintroduzir a água na rede de distribuição interna e posteriormente enviar para destino
final as lamas provenientes do processo de
decantação e floculação, recolhidas por um
operador licenciado;
• Adaptar os equipamentos de corte a laser
para reduzir a produção de lamas.

Poeiras
• Adotar no seu processo de fabrico equipamentos que permitem prevenir a dispersão
de poeiras, tais como:
- Equipamentos de corte a laser ou de corte por jato de água;
- Ventiladores de sucção de pó e aspiradores de pó;
- Equipamentos com mecanismo de captação de poerias incluído, coletores;
- Sistema de despoeiramento com filtros;

- Sistema por tratamentos de via húmida,
borrifadores de água ou sistema com espuma.
• Efetuar a limpeza dos equipamentos e do
local de trabalho regularmente;
• Optar por tecnologias de corte para obter um melhor rendimento final, como por
exemplo a escolha de multilâminas de fio
diamantado para o granito e diminuição da
espessura das lâminas de serragem.

Águas
• Cumprir o volume de extração indicado na
licença de utilização de água subterrânea
(no caso de possuir furos subterrâneos);
• Planear e desenvolver unidades de tratamento com diferentes compartimentos
para as águas provenientes da serragem,
corte e polimento, uma vez que os químicos
adicionados para aumentar a eficácia de um
processo pode por em causa a rentabilidade dos outros processos. Esta medida permite que através de um sistema de circuito
fechado com processos de regeneração e
filtragem se recupere e recicle a água interna, resultando numa diminuição do consumo de água;
• Otimizar o processo produtivo, através do
controlo no uso de água de maior qualidade, nomeadamente quando se utiliza água
de furos ou poços;
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• Verificar o estado da rede de distribuição de
água e sempre que necessário efetuar a sua
manutenção, de forma a evitar possíveis fugas, infiltrações, alteração na qualidade da
água, custos acrescidos, etc.;
• Assegurar o tratamento das águas residuais
domésticas e industriais geradas e cumprimento das condições impostas na licença
de descarga;
• Promover a formação e sensibilização dos
trabalhadores para a adoção de boas práticas de trabalho, nomeadamente a utilização
de água estritamente necessária.

Ruído
• Insonorizar as unidades de serragem, corte
e polimento;
• Garantir que os equipamentos são sujeitos
a manutenção e inspeção periódica e que se
encontrem em bom estado de manutenção;
• Implementar silenciadores e atenuadores
de ruído nos equipamentos e máquinas.
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Considerações
finais

Guia para a melhoria do desempenho ambiental no setor da pedra

Considerações finais

A aplicação das boas práticas ambientais nas etapas de extração e transformação da rocha ornamental deve ser vista como um novo desafio, por parte dos industriais deste setor, de forma a conceberem e colocarem materiais no mercado com menores impactes negativos.
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