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Introdução 

Para se desenvolver um trabalho relacionado com o papel da Arquitectura 

Paisagista na reabilitação de uma pedreira é importante compreender qual a função de um 

arquitecto paisagista e o seu papel na gestão e recuperação da paisagem. Perceber 

também o que é “paisagem”, como funciona e qual o impacto que uma pedreira tem sobre 

ela, revela-se fulcral no desenvolvimento deste tema, para a definição de critérios a seguir 

para a sua recuperação. 

A paisagem é definida numa perspectiva ecológica, complexa e resultando de 

inter-relações entre os vários sistemas dinâmicos que a constituem.  

É de maior importância entender que o delineamento de um plano de recuperação 

de uma pedreira é desenvolvido de dentro e para dentro da pedreira, inserido numa 

metodologia projetual como qualquer outro projecto de arquitectura paisagista. É 

necessário reconhecer que as pedreiras são um factor “chave” no desenvolvimento de 

uma comunidade, a curto prazo, com potenciais económicos com um forte dinamismo 

comercial, influenciando actividades paralelas. 

Deste modo, para um eficiente plano de recuperação de uma pedreira é relevante 

perceber a evolução de uma paisagem humanizada e quais as suas consequências numa 

paisagem natural.  

O presente trabalho foi realizado com o principal objectivo de estabelecer um 

plano de reabilitação de uma pedreira com um carácter degradado, para o que foi 

necessária uma extensa análise dos problemas e potenciais da área a reabilitar, assim 

como das necessidades da população. 

Este estudo consiste, numa primeira parte, na análise de conceitos fulcrais para a 

compreensão do tema tratado através de uma revisão bibliográfica e numa segunda parte 

é desenvolvido um projecto de recuperação de uma área degradada correspondente ao 

caso prático da pedreira do Safardão situada no Concelho de Cascais, perto da praia do 

Guincho. 

A revisão bibliográfica (1ª parte) encontra-se dividida em seis grandes temas, 

onde em cada um deles serão explorados os conceitos base para a compreensão e 
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desenvolvimentos da parte prática, os temas abordados são: A Arquitectura Paisagista; 

Estrutura Ecológica e Estrutura Cultural; Exploração de Recursos Naturais - Indústria 

extractiva; Legislação; Recuperação e Reabilitação da Paisagem; Metodologia de 

concepção de um projecto. 

O primeiro tema é essencial para dar a conhecer o papel do arquitecto paisagista e 

as suas funções no desenvolvimento da sua profissão. Assim como reconhecer e 

contextualizar o termo “paisagem” segundo a abordagem de um arquitecto paisagista, 

com uma descrição da evolução da influência do Homem na paisagem ao longo do tempo 

até aos dias de hoje. Não esquecendo que Cascais é um território pertencente à área 

metropolitana de Lisboa é da maior importância perceber as razões que levaram à sua 

expansão urbana e de que forma é influenciada pela proximidade com o mar e com a 

capital nacional. 

O crescimento explosivo das nossas cidades e a aspiração dos portugueses a uma 

maior qualidade de vida, torna a necessidade da concepção e gestão de espaços urbanos 

ambientalmente sustentável, sendo este o grande interesse do segundo tema tratado nesta 

primeira parte do trabalho. 

Em seguida, no terceiro tema, é explicada a intervenção do homem na paisagem, 

principalmente na área de exploração de recursos naturais nomeadamente as pedreiras e 

sua utilização enquanto inertes com diversos fins utilitários. Assim como os impactos 

provocados, dificilmente revertíveis através de processos naturais.  

A recuperação e reabilitação da paisagem é, como o próprio nome deste trabalho 

indica, um dos pontos fulcrais a explorar, assim como todas as técnicas e medidas 

cautelares envolvidas neste tipo de processos onde o enquadramento na paisagem 

envolvente é o principal objectivo no trabalho da arquitectura paisagista. 

Na sequência do tema anterior analisa-se cronologicamente a legislação 

portuguesa referente á exploração de inertes onde é de notar algumas lacunas que foram 

sendo resolvidas ao longo do tempo com alterações nos pontos onde a aplicação prática 

da lei não era eficaz.  

Por fim é considerada uma proposta de metodologia de concepção, para uma 

orientação dos passos a seguir no planeamento de um projecto de arquitectura paisagista. 
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Pretendendo-se, assim, perceber que o planeamento é um processo faseado tanto na sua 

concepção como na sua realização. 

A segunda parte do trabalho diz respeito ao caso de estudo, onde se pretende 

aplicar os conceitos sistematizados na revisão bibliográfica ao caso concreto de uma 

pedreira no concelho de Cascais, a pedreira do Safardão. 

Neste segundo Capítulo é proposto um projecto de reabilitação da pedreira de 

acordo com as características do local, suas aptidões e necessidades da população 

residente. 

Assim, esta é composta por três partes: Pedreira do Safardão; Análise do Caso de 

Estudo e, Proposta e Conceito de intervenção. 

O primeiro ponto deste capítulo, centra-se no enquadramento geral da área de 

estudo, com a localização geográfica, os objectivos da proposta e a metodologia de 

trabalho.  

A análise da área de estudo revela ser fundamental para a compreensão e 

caracterização da paisagem na qual se vai intervir de forma a recuperar e, principalmente, 

integrar a área em estudo no meio envolvente. Por isso esta segunda parte tem como 

objectivo a caracterização biofísica e cultural da zona da pedreira e sua área envolvente 

próxima. 

 Do levantamento da situação actual da área do caso de estudo e ponderados os 

potenciais que esta alberga, surge um conceito de intervenção que estabelece as 

principais linhas de intervenção e se traduz numa proposta de recuperação descrita na 

terceira parte deste capítulo. 

Neste sentido, o projecto que será apresentado é, essencialmente, um estudo de 

uma possível recuperação paisagística, a fim de atenuar, ou mesmo eliminar, os impactos 

provocados pela actividade extractiva e restituir à natureza uma paisagem que foi 

modificada pelo Homem. Por fim, seguem-se as conclusões e as referências 

bibliográficas. 
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1. A arquitectura Paisagista 

“A arquitectura paisagista é essencialmente uma arte e quem a prática é um 

artista, pelo que na formação deste deve ser desenvolvido o sentido de proporção e do 

equilíbrio que conduzem, através da criatividade, ao belo. Bela arte fundamentalmente 

social, porque se destina a ser vivida intrinsecamente pelas pessoas a quem se dirige e a 

ser, sobretudo, concretizada pelo uso. A arquitectura paisagista deve ter da paisagem que 

cria ou transforma uma concepção no espaço e no tempo, porque estando sujeita à 

dinâmica da vida, nunca está terminada.” (Ribeiro Telles, 2003, pp. 18) 

Ribeiro Telles (2003), assume, desta forma, a arquitectura paisagista como uma 

arte essencialmente de composição da paisagem, relacionando todos os elementos que 

nela estão inseridos. Criando assim, o desafio de conciliar a complexidade destes com o 

equilíbrio da organização espacial, essencial, para um bom desenvolvimento e 

aproveitamento do espaço criado principalmente para o uso e satisfação humana. A 

arquitectura paisagista deve sempre aliar o utilitário ao lúdico conciliando o belo. A 

delapidação desmedida dos recursos naturais, de que a humanidade depende, provocada 

pela destruição do coberto vegetal na ânsia excessiva de lucro é também uma 

preocupação latente nesta profissão. 

Segundo o grande fundador da arquitectura paisagista em Portugal, Caldeira 

Cabral (2003), a “Arquitectura Paisagista é a arte de ordenar o espaço exterior em relação 

ao homem.” (pp. 27). Acima de tudo, a arquitectura paisagista é vista como uma arte, 

com uma concepção fundamentalmente intuitiva em que a beleza é uma das suas 

finalidades, “trata-se de criar obra bela e não de embelezar o que de início era defeituoso” 

(Caldeira Cabral, 2003, pp. 40). A obra de arquitectura paisagista é sempre a três 

dimensões, no espaço, o que a torna complexa e bastante concreta na definição dos seus 

limites, com um ordenamento relacionado às necessidades do Homem.  

Os materiais utilizados na composição de um projecto paisagístico, na sua maioria 

materiais vivos ou vivificados, é das partes mais importantes e decisivas para o sucesso 

ou insucesso deste. Estes materiais baseiam-se essencialmente no Homem, animais, 

plantas, relevo do terreno, e na água. Segundo Caldeira Cabral (2003), a formação 
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científica e técnica têm um grande papel no desenvolvimento desta profissão, a destacar 

as ciências da Ecologia, a Fitossociologia, a Climatologia, a Pedologia entre outras.  

A Ecologia é definida como a interacção entre os organismos e o seu ambiente, 

ciência primária nos conhecimentos adquiridos para um funcionamento e 

desenvolvimento sustentável e adequado de um projecto. A Fitossociologia é essencial 

não numa ciência dirigida especificamente para botânicos mas, como uma ferramenta que 

nos ajuda a “apreciar a harmonia espacial dos grupos de vegetação natural apropriada 

para cada situação, com a harmonia tão diferente do artificial, embora artístico, 

agrupamento de plantas num jardim” (Caldeira Cabral, 2003 pp. 60). A Climatologia é 

uma ciência fundamental para a Ecologia. Visto que o arquitecto paisagista 

contemporâneo trabalha para qualquer parte do mundo é indispensável o conhecimento 

da influência que o clima tem sobre a vegetação utilizada e até as próprias necessidades 

da população face ao clima instalado. Por fim a Ciência do Solo onde está englobada a 

Pedologia que usa conhecimentos de Geologia e de Geomorfologia, Química e 

Mineralogia e que é fundamental para perceber a formação e interpretação da paisagem. 

Pode, assim, dizer-se que a Arquitectura Paisagista é, acima de tudo, uma 

profissão pluri-disciplinar onde estão inseridos conhecimentos diversos tanto a nível das 

Ciências da Terra – Botânica, Ecologia, Geologia, etc. – como da parte sensorial na 

estética do desenho projetual face às necessidades e exigências do Homem.      

  

1.1. Paisagem do ponto de vista do Arquitecto Paisagista 

 A partir do século XVI até ao século XIX, o conceito de Paisagem surge 

associado à aceção pictórica ou cenográfica (representação), sendo os holandeses os 

primeiros mestres ditos paisagistas (pintores de paisagens). Ou seja, inicialmente, 

Paisagem, não passava de um termo de interpretação artística, uma forma de raciocínio, 

uma forma de representar ideias e conceitos onde a entronização era uma mera acção 

natural de adaptação.   
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Este foi um conceito desde sempre, bastante discutido, adquirindo diversos 

significados dependente dos diferentes sentidos de interpretação, sendo que este não 

passa de uma percepção humana do território.  

Para o arquitecto paisagista hoje é claro que não se limita apenas a uma porção de 

território alcançável pela vista mas todo o seu conteúdo, independentemente da natureza 

que o compõe, sendo possível de caracterizar e ordenar, distinguindo, assim, diferentes 

compartimentações de território. Este é o espaço físico e biológico em que vivemos, 

trata-se de um espaço antropizado e não um objecto, como suporte de acções e 

pensamentos, de mentalidades diversificadas, da visão do mundo de uma determinada 

comunidade num dado momento (Fontes, 1986). 

Vários autores defendem que a paisagem passa, sobretudo por ser uma forma de 

raciocínio, que exerce pensamento, é uma forma de linguagem expressiva de um 

determinado povo, que produz pensamentos, como forma de comunicar ideias e conceitos 

que evoluem paralelamente à complexidade humana.  

Magalhães (2001) refere que a Paisagem deve ser entendida como um sistema, o 

Sistema Paisagem, constituído pelos sub-sistemas natural, cultural e semiótico. Este é 

formado por estruturas, nós (resultantes do cruzamento de estruturas) e áreas 

complementares. 

Já Arsénio (2011) apresenta uma ‘definição operacional de paisagem’ defendendo 

que “ «paisagem» é o resultado das complexas dinâmicas espaciotemporais que se 

estabelecem entre as componentes físicas, bióticas e culturais de um dado espaço 

geográfico.” (Arsénio, 2011, pp. 24). 

Com isto pode concluir-se que o conceito «paisagem» é um conceito que pode ser 

eternamente discutível, com diversas definições e sentidos consoante o estudo que delas 

se faze. 

  

1.2 Construção de uma paisagem humanizada 

Desde as civilizações primitivas que a antropização da paisagem é visível e 

determinante para a sobrevivência do Homem. Esta fez-se notar primeiramente pelos 
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nómadas que pelos caminhos traçados impunham no território ordens artificiais na 

organização própria do meio natural. O território começa a ganhar importância quando o 

Homem adquire estratégias de caça e agrícolas, permitindo, assim, a instalação 

permanente das populações. 

Com o crescimento de populações sedentárias houve a necessidade de alargar os 

campos agrícolas e as pastagens, desenvolver técnicas que permitiam um melhor 

conhecimento do funcionamento da natureza, do solo e do clima, que garantissem a 

sustentabilidade da comunidade em crescimento. Esta ideia exprime como a evolução da 

humanidade está intrinsecamente ligada á evolução da complexidade do território.   

Como já foi referido a primeira intenção do Homem em relação à natureza era a 

organização do caos espacial que o rodeava. É desta percepção que criam, 

intensionalmente formas que não encontram na natureza como a linha e o círculo, 

passando, assim, a representar uma visão organizada do seu território.  

“A história do processo de transformação da paisagem, mostra como a relação do 

homem com o meio se foi alterando, em função das suas transformações culturais e dos 

usos diferenciados que as inovações tecnológicas foram permitindo” (Fadifas, 1993 in 

Sousa, 1993 pp X). O Homem está em constante alteração comportamental relativamente 

às acções de apropriação e manipulação do espaço físico. Com o conhecimento 

desenvolveram-se novas técnicas – sobretudo na civilização romana – que permitiram a 

expansão das civilizações para outros territórios e a implementação de regras na forma de 

lidar com o espaço. 

O Renascimento trouxe um crescimento na economia e no conhecimento que 

rapidamente se reflectiu no território. O rápido e eficiente desenvolvimento dos meios de 

transporte tornou-se num processo chave para a descoberta e o alcance de novos lugares, 

até aqui geograficamente inacessíveis. Além de ser possível o acesso a cada vez mais 

lugares é também possível transformar o território de modo a torná-lo apto aos mais 

diversos fins. A aparência da paisagem é também influenciada pelas necessidades 

agrícolas, caminhando assim para uma paisagem cada vez mais humanizada (Branco, 

2004). 
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A revolução industrial é também um momento importante e marcante da evolução 

da paisagem. O motor a vapor e a expansão de energia eléctrica aceleraram fortemente o 

desenvolvimento de novas formas de transformação do território. Com os novos 

conhecimentos tecnológicos, despoletou-se uma forte expansão das cidades industriais 

influenciando a industrialização a própria agricultura. 

A forte expansão urbana de hoje tem mostrado ser a principal ameaça para um 

eficiente desenvolvimento sustentável da paisagem e tudo o que nela está intrinsecamente 

associado. A paisagem tem sido cada vez mais moldada em função da satisfação das 

necessidades primárias do Homem. Quer isto dizer que a acção do Homem está fechada 

em si mesma para uma satisfação material imediata, causando grandes modificações na 

paisagem, gerindo não só a sua destruição como a destruição da sua utilidade e beleza 

natural. Aqui intervém o arquitecto paisagista, numa perspectiva sábia das leis do 

conhecimento que regem a paisagem, incluindo também os aspectos de ordem que 

desencadeiam o equilíbrio e a beleza do lugar em novas soluções (Cabral, 1993). 

“Dada a complexidade da paisagem é necessário encontrar metodologias e 

indicadores privilegiados que nos permitam interpretá-la, com vista à proposta de 

intervenções sustentáveis” (Magalhães et al., 2005 pp. 67). 

 O “desenho” da paisagem terá por objectivo a valorização das unidades 

ecológicas e culturais que constituem as regiões naturais e a sua articulação com as 

regiões vizinhas (Abreu et al., 2011). Surgem assim as diferentes paisagens que marcam 

uma região, as paisagens em socalcos, as de montanha, as quintas, as paisagens de 

pomares e hortas, os pontuados de capelas e cruzeiros que se transformaram em paisagem 

cultural, entre outras. 

 

2. Estrutura Ecológica e Estrutura Cultural  

“A Estrutura Ecológica da Paisagem constitui um instrumento de sustentabilidade 

ecológica da Paisagem e, portanto, de qualidade de vida das populações, inultrapassável 

no planeamento e na gestão da Paisagem” (Magalhães, 2007, pp 19). Este autor apresenta 

a Estrutura Ecológica (EE) como uma ferramenta de Ordenamento do Território, 
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delimitada e desenvolvida a diferentes escalas de planeamento, abrangendo todos os 

aspectos de que depende a sustentabilidade ecológica da Paisagem. Esta é constituída 

pelos diferentes componentes dos ecossistemas indispensáveis ao seu funcionamento.   

A Estrutura Ecológica tem como objectivo reunir e interpretar, integrando todos 

os espaços necessários à conservação dos recursos naturais. Esta é constituída por dois 

subconjuntos de diferentes naturezas, um de natureza física – inclui elementos 

geológicos, geomorfológicos, hídricos e atmosféricos – e um subconjunto de natureza 

biológica – solo vivo, vegetação natural e seminatural e os principais habitats 

(Magalhães, 2007). 

Esta estrutura é uma ferramenta importante na elaboração de um Plano Director 

Municipal (PDM). Só com a inclusão e adaptação da EE no PDM, quer ao nível da 

cartografia, quer do regulamento, garante a implementação de medidas que nela são 

preconizadas (Neto, 2010). 

Já a Estrutura Cultural é referente, neste caso, à manifestação das comunidades 

humanas, sem qualquer interpretação de qualidade, podendo assim, ser constituída pelos 

espaços edificados e pelas vias que os interligam, semelhante ao que acontece na 

Estrutura Ecológica. Esta inclui também os aglomerados existentes e as áreas com 

aptidão à edificação. Os sinais da intervenção humana, considerada boa ou má, poderão, 

também, ser organizados em estruturas, do mesmo modo que as ocorrências de cariz 

natural. Esta organização é feita sob uma hierarquia de todos os elementos em função das 

suas características – utilidade, qualidade, sensibilidade, raridade, etc. (Magalhães, 2007).  

 

2.1. Sustentabilidade da paisagem  

 A palavra “sustentabilidade” é actualmente utilizada em diversos contextos. No 

contexto deste trabalho, este conceito está intimamente ligado à articulação entre a 

Natureza e o ser humano, para tal tem que se avaliar/perceber os processos de inter-

relação entre estes sistemas. 

 De acordo com Chambers e Conway (1992), sustentabilidade pode ser analisada 

considerando-a dividida em dois grupos: o social e o ambiental. A sustentabilidade 
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ambiental está associada à preservação dos recursos existentes nos diversos ecossistemas 

e com uma deterioração mínima dos recursos produzidos em benefício das suas 

necessidades e as das gerações futuras; e em que a sustentabilidade social se refere 

apenas ao que o Homem pode ganhar e como gere as condições para manter a sua 

qualidade de vida. Com isto é de salientar que a sustentabilidades ambiental só é possível 

com uma eficiente sustentabilidade social (Cortez, 2010). 

 As transformações provocadas pelo aumento exponencial da população e 

consequentemente das actividades produtivas trouxeram fortes consequências ambientais, 

assim como sociais, espaciais e económicas. A transgressão de determinados limites na 

apropriação desmedida da natureza por parte da sociedade, explica muitos dos problemas 

ambientais com que nos deparamos diariamente.  

 Neste caso, ao desenhar um parque urbano, é indispensável identificar o 

ecossistema do local, assim como, traçar uma estratégia global de valorização biofísica 

energética, numa lógica de espaços sustentáveis. 

 As questões relacionadas com os elevados consumos energéticos, de água e de 

agro-quimicos são das mais importantes na indução de potenciais impactes ambientais 

negativos numa paisagem. 

Relativamente à gestão ambiental de parques urbanos, Manso (s/data) indica 

algumas medidas a serem utilizadas de forma global, começando pela utilização de 

vegetação adaptada a condições de maior secura de solo e ar; apostar também na 

utilização de espécies de herbáceas de revestimento e arbustivas autóctones e de espécies 

arbóreas, assim como a definição de uma estratégia de “protecção integrada” que se 

baseia num método essencialmente biológico de controlo das pregas e doenças, através 

de utilização de espécies de insectos predadores.  

A vegetação ripícola nas margens dos lagos e linhas de água naturalizadas, 

contribuem para a criação de habitats muito interessantes e, consequentemente na 

colonização animal. O controlo microclimático deverá ser também um dos aspectos a 

considerar na concepção de uma espaço exterior de forma a maximizar todo o potencial 

de estruturas vegetais e construídas, de ensombramento e de água, minimizando o 

consumo energético de refrigeração estival e aquecimento no inverno. Nos espaços a 
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criar Manso (s/data) defende que deverão ser ponderadas as proporções entre áreas 

permeáveis, impermeáveis e semipermeáveis, consoante as necessidades de pisoteio ou 

capacidade de carga, assim como evitar o excesso de construção civil. 

 

3. Exploração de Recursos Naturais - Industria extractiva 

A indústria extractiva, insere-se no sector secundário das actividades económicas, 

o primário corresponde à agricultura e o terciário corresponde à indústria transformadora. 

Esta indústria é dividida em grupos e subgrupos, dependente do tipo de material extraído, 

como é referido no quadro 1 para Portugal. 

 

Quadro 1. Classificação das actividades económicas Portuguesas, por ramo de actividade. - (Fonte: 
Instituto Nacional de Estatística) 

ACTIVIDADE PRODUTOS OBTIDOS 

GRUPO SUBGRUPO   

Carvão   Antracite, Lignito 

Minerais Metálicos 
Minerais de ferro Ferro 

Minerais não ferrosos 
Cobre, Estanho, Titânio, Ouro, Prata, 

Tungsténio, Urânio  

Minerais não 
Metálicos 

Rochas industriais 
Basalto, Calcário, Caulino, Diorito, 

Granito, etc. 
Minerais para a 

indústria química e 
fabricação de adubos 

Brita, Pirites, etc. 

Salgema   

Outros Gesso, Quartzo, Feldspato, etc. 

 

Os inertes, recurso da indústria extractiva, são caracterizados por fragmentos de 

rocha, em que as suas características diferem relativamente à forma, tamanho e natureza, 

proporcionando diferentes tipos de uso, dependendo da rocha a partir da qual são 

extraídos. A extracção de inertes pode ser abrangente a variados tipos de rocha, incluindo 

granitos, basaltos, pórfiros, calcários, arenitos, areias e gravilhas, etc. Na maioria das 
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vezes estas terão que ser tratadas mecanicamente antes de poderem servir o fim a que se 

destinam. O facto da grande diversidade e disponibilidade de rochas ou minerais aptos 

para a utilização como inertes desperta um grande interesse nesta indústria (Instituto 

Geológico e Mineiro, 2000). 

Na maioria das vezes o destino final da rocha tem que passar por um longo 

caminho de procedimentos desde a jazida até ao produto final. A exploração destes 

materiais pode consistir em rochas maciças ornamentais de regiões montanhosas ou 

areias, para fins industriais, em planícies aluvionares (Instituto Geológico e Mineiro, 

2000).  

 

3.1. Pedreiras 

 Em termos de legislação uma pedreira é definida como um “conjunto formado 

pela área de extracção e zonas de defesa, pelos depósitos de massas minerais extraídas, 

estéreis e terras removidas e, bem assim, pelos seus anexos” em que os anexos são 

definidos como “instalações e oficinas para serviços integrantes ou auxiliares de 

exploração de massas minerais e exclusivamente afectos àquela, nomeadamente as 

oficinas para a manutenção dos meios mecânicos utilizados, as instalações para 

acondicionamento das substâncias extraídas, para os serviços de apoio imprescindíveis 

aos trabalhadores, bem como os estabelecimentos de indústria extractiva” (Decreto-Lei nº 

270/2001 de 6 de Outubro). 

Desde as primeiras civilizações que a pedra é um elemento essencial na construção de um 

variado número de instrumentos úteis para a vida humana, influenciando a sua evolução. 

Para além da sua utilidade inicial a sua aplicação tem sido muito variada ao longo dos 

tempos. Ao longo da evolução Humana tem-se encontrado novas aplicações para a pedra 

onde a transformação desta em instrumentos úteis será a primeira manifestação de 

inteligência do Homem. A exploração de recursos naturais é, presentemente, uma das 

actividades que mais “cicatrizes” produzem na paisagem e muitas vezes sem retorno. 

Relativamente ao subsector de exploração de pedreiras tem-se verificado um interesse 

crescente nesta actividade devido, a competitividade entre impressas do sector, 
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reflectindo-se na valorização dos produtos comercializados, na melhoria dos padrões de 

qualidade e num maior impacto nos mercados externos (Instituto Geológico e Mineiro, 

2000). O sector de extracção de pedra abrange duas finalidades diferenciando-se pelos 

seus processos de transformação e produtos finais bastante diferentes. Enquanto uma terá 

um caracter de rocha ornamental a outra será utilizada como rocha industrial (Martins, 

2005). Em Portugal, a rocha ornamental é um dos poucos recursos internos, apresentando 

um grande peso na economia nacional. Apesar de Portugal ser um país pequeno apresenta 

quotas relevantes e visíveis de produção, de dimensão da indústria e exportação de rocha 

ornamental a nível mundial (Lopes & Neves, 2003).  

Segundo dados de 1987, publicados em Sousa (1993), existiriam cerca de 437 

pedreiras em pleno funcionamento, distribuídas por todo o País. Estas são 

maioritariamente focadas na exploração de Mármores (variedades carbonatadas) e 

Granitos (composição predominantemente siliciosa). 

As rochas industriais têm revelado, nos últimos anos, um acréscimo no seu 

exploração, principalmente no sector da construção civil e obras públicas, sendo a Região 

Norte e Lisboa e Vale do Tejo as regiões que apresentam mais impacto em termos de 

valor de produção, sendo estes, matéria-prima para outros produtos, como os calcários e 

as margas usados na indústria cimenteira (Instituto Geológico e Mineiro, 2000).  

É também de salientar que no desenvolvimento de criação de uma pedreira estão 

inseridos processos tecnicamente rigorosos, sendo este um processo exigente e 

dispendioso que requer uma gestão competente. “Em primeiro lugar, a jazida necessita de 

ser meticulosamente estudada e localizada (composição, localização dos veios, tamanho, 

quantidade de material estéril, etc.)” (Brodkom, 2000), trabalho que pertence ao sector 

dos geólogos, que calculam a extensão da área apropriada, a qualidade do material 

extraído e a estrutura da jazida antes de se iniciar qualquer extracção. Só após a 

aprovação neste teste será iniciada a elaboração dos estudos de viabilidade e por fim os 

pedidos de licenciamento para que a pedreira comece os seus trabalhos de extracção 

(Brodkom, 2000). 

Presentemente a proposta de reabilitação e posterior manutenção da pedreira tem 

que ser apresentada junto do plano de licenciamento, garantindo, assim, a reutilização do 
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espaço e não o simples abandono do mesmo. Ao todo, os trabalhos preparatórios exigem 

no mínimo vários anos, pelo que, de facto, cada pedreira é um caso único (Instituto 

Geológico e Mineiro, 1999). 

 

3.2. Extracção e exploração de pedra calcária na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Relativamente à região de Lisboa e Vale do Tejo o processo de extracção e 

exploração de pedra representa cerca de 28 % do valor global de pedreiras do País, com 

maior relevância em rochas sedimentares: calcários, para fins industriais e ornamentais, 

assim como argilas e areias que no total representam 90 % do valor de produção desta 

região. A exploração de calcário é sobretudo para fins industriais, para construção civil e 

obras públicas, cimento e química. O calcário extraído para fins ornamentais, caracteriza-

se pela sua microcristalinidade, com denominação comercial de “Lioz”, este é mais 

frequente na zona de Sintra e corresponde a 11 % da exploração total, sendo os restantes 

89% correspondentes a calcários sedimentares (Instituto Geológico e Mineiro, 2000). 

“Das 264 pedreiras em actividade nesta Região, em 1998, 48 % correspondem a 

rochas ornamentais e 52 % a rochas industriais. Este subsector emprega na Região 1789 

trabalhadores, que representam 22 % do total de efectivos de pedreiras do País, 

pertencendo 38 % à indústria extractiva de rochas ornamentais e 62 % à indústria 

extractiva de rochas industriais” (Instituto Geológico e Mineiro, 2000). 

 

3.3. Impactos na Paisagem 

A indústria extractiva, pela sua natureza, densidade de capital e técnicas que 

requer, assim como o seu dinamismo exógeno, exercido no local de exploração, tende a 

formar economias de enclave, com políticas específicas, distorcendo os padrões sócio-

económicos da região produtora. A exploração intensiva de produtos do subsolo produz 

mudanças violentas tanto na paisagem como na própria biodiversidade autóctone, assim 

como nas infra-estruturas e bem-estar social dos habitantes (Espinoza, 1983). Logo é 

necessário considerar quais as áreas adequadas à exploração e quais os condicionalismos 
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que devem ser impostos antes de iniciar a exploração ou qualquer estudo económico de 

viabilização. 

Este tipo de extracção é uma actividade que, apesar de necessária, provoca uma 

série de impactos negativos sobre o ambiente e a qualidade de vida das populações 

instaladas nas periferias destas antes, durante e após o período de exploração.  

Ocupação de terrenos férteis para sua destruição, assim como paisagens 

degradadas são situações infelizmente vulgares que resultam em verdadeiras “feridas” na 

paisagem. 

O aumento do interesse e necessidade destes materiais para a construção civil, 

resulta num acréscimo destas explorações, tornando cada vez mais significativo todas as 

problemáticas desta actividade.  

Apesar da indústria extractiva não ser a actividade que cause mais impactos 

ambientais, é, claramente aquela em que o seu impacto é mais notório. A fase de 

produção de uma pedreira é a que gere o maior e mais importante impacto ambiental, 

pois, é nesta fase que o solo e o subsolo preexistentes sofrem uma modificação radical 

(Martins, 2007).  

O solo existente nas escombreiras é, também ele, bastante erosionado devido aos 

declives abruptos e desprovidos de vegetação dos taludes, gerando um aumento da 

velocidade de escoamentos superficial, provocando assim erosão quer hídrica quer eólica 

(Barros, 1998). 

Esta indústria, quando em grande escala, produz uma hipertrofia no sector da 

cadeia de produção agrícola, que tende a terciarizar-se, enquanto a actividade primária 

estanca. A urbanização ocorre como consequência destes factores económicos e não 

como um processo de diversificação de actividade produtiva no sector secundário 

(Espinoza, 1983). 

Consequentemente à actividade de exploração, a zona de exploração apresenta 

uma clara alteração do aspecto no que diz respeito às suas formas originais.  

Começando pela própria modelação do terreno resultante da extracção, passando 

pelas instalações edificadas de apoio à exploração, assim como todas as áreas de 

acumulação de desperdícios nas zonas envolventes. Estas alterações vão causar 
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distúrbios, com graves efeitos negativos na paisagem, tanto no campo da degradação 

visual, bem como a nível de poluição hídrica, atmosférica, distúrbios nas populações 

animais locais e na vegetação. Estas alterações determinam uma paisagem degradada e 

desequilibrada, completamente devastada (Sousa, 1993). 

O facto de esta actividade ter impactos directos da paisagem, com explorações 

geralmente a céu aberto, terá que integrar uma regulamentação complexa com medidas 

correctivas, com vista a minorar os aspectos negativos existentes e a atingir o mais 

rapidamente uma paisagem o mais próximo possível de uma paisagem naturalizada. 

É aqui que o arquitecto paisagista entra em acção, num trabalho conjunto com 

especialistas adequados para o caso específico. Deverão, em primeiro lugar, definir se é 

possível proceder à alteração profunda na paisagem e definir quais as medidas 

necessárias a tomar para minimizar os impactos exercidos pela exploração. Destas 

medidas, terão de fazer parte entre outras (Fontes, 1986):  

• Não permitir a destruição daquilo que for incontestavelmente de interesse, 

quer a nível ecológico, botânico, zoológico, arqueológico ou paisagístico, 

qualquer tipo de recurso não renovável ou restituível, mesmo a longo prazo; 

• Considerar todas as problemáticas evidentes da alteração provocada na 

paisagem, como todo o sistema de drenagem, com tudo o que isso implica – 

alterações nos aquíferos e no regular abastecimento de fontes, linhas de água 

superficiais e/ou profundas, entre outras; 

• É também indispensável frisar a importância do trabalho de ordenamento onde 

são definidas as zonas que não poderão ser intervencionadas e aquelas em 

que, condicionalmente poderão ser. Onde se impõe um estudo integrado 

profundo para analisar os interesses e viabilidade económica do 

empreendimento. 

Em síntese, o homem faz paisagem, o poder da sua intervenção tem tomado cada vez 

mais proporção e por vezes, de tal forma, que se torna irreparável. Perante esta situação é 

indispensável um planeamento e uma regulamentação rigorosa mas, acima de tudo, capaz 

de ser cumprida. 
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3.3.1 Classificação de pedreiras 

 Para uma distinção mais formal entre pedreiras, estas são classificadas de 1 a 4, 

relativamente ao impacto que estas provocam na paisagem e no próprio ambiente. Esta 

classificação tem como base a tipologia apresentada no quadro 2 que representa as 

características de cada uma. 

 

Quadro 2. Classificação das pedreiras. Adaptado da DRCIE (Junho 2014)  

Classes Características 

1 Pedreira com uma área igual ou superior a 25 há 

2 

Pedreiras subterrâneas ou mistas; 
Pedreiras a céu aberto, em que se verifiquem pelo menos um dos seguintes 
pontos: 

• área entre 5 e 25 ha; 
• profundidade de escavação superior a 10 m; 
• produção superior a 150 000 Mg por ano; 
• número de trabalhadores superior a 15; 
• utilização de explosivos superior a 2000 kg por ano. 

3 

Pedreiras a céu aberto, que não excedam nenhum dos seguintes limites: 

• 5 ha de área; 
• profundidade de escavação de 10 m; 
• uma produção de 150 000 Mg por ano; 
• 15 trabalhadores; 
• utilização de explosivos até 2000 kg por ano. 

4 
Pedreiras de calçada e de laje, quando enquadradas na edificação e limites 
estabelecidos para a classe 3. 
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4. Legislação  

 A aplicação de medidas cautelares que incentivem a protecção e defendam o 

interesse da natureza são perfeitamente inviáveis se não existirem meios legais 

devidamente estipulados que permitam a sua implementação.  

 Desta forma, é imprescindível abordar a legislação que abrange todas as 

problemáticas da exploração e da recuperação paisagística. 

 Enquadrando historicamente, pode dizer-se que a exploração de pedreiras em 

Portugal, foi regulamentada apenas a partir de 1927, com um regime de base legal a que 

estão sujeitas as pedreiras e que data de Maio de 1927, ( Decreto nº13 642) e que reúne 

num só diploma todas as disposições regulamentares sobre lavra de pedreiras. 

Aparentemente, esta lei era bastante insuficiente, pouco clara e incompleta, defendendo 

particularmente os direitos e a segurança dos operários. Com o tempo há o 

reconhecimento da necessidade de desenvolver acções que garantam a segurança dos 

operários que arriscavam a vida. Foi redigida uma actualização do decreto de Maio de 

1927, através da Lei nº 1 979, de 23 de Março de 1940 (Lei de Bases) que regulamenta as 

bases a que deve obedecer a exploração. Sem grande sucesso na sua regulamentação foi 

revogada e alterada nos anos 70, esta alteração foi estabelecida no Decreto-Lei nº 392/76, 

de 25 de Maio, que considera que os problemas decorrentes da desactualização da 

legislação deste sector se agravam dia a dia. A expansão das pedreiras e a utilização deste 

tipo de inertes e, a utilização de equipamentos com grande potência, tem aumentado 

exponencialmente, enquanto a lei se mantem, o que torna esta lei ineficaz e 

desactualizada, conduzindo à destruição de bens não renováveis cuja remoção, até então, 

pareciam impossíveis à escala de vida humana. Quando estas alterações foram 

implementadas já se encontrava referido na Base XXXI do DL nº392/76, de 25 de Maio 

as zonas onde era proibido ou condicionada a exploração. Tratando-se, pois, de um 

importante instrumento legal para a defesa de zonas classificadas como por exemplo os 

Parques Naturais.  

Conveniente seria conseguir conciliar aspectos de ordem económica deste tipo de 

indústria e aspectos inerentes ao equilíbrio ecológico. Nesta perspectiva, com um 
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aproveitamento mais correcto deste recurso, em 1982 surge o Decreto-Lei nº 227/82, de 

14 de Junho, que “procedeu à revisão do regime jurídico que regula a exploração das 

massas minerais que se integram no domínio privado do proprietário da superfície”, 

revogando o DL nº 392/76, de 25 de Maio de 1976. 

Com o interesse em desenvolver os princípios decretados no Decreto-Lei nº 

227/82, de 14 de Junho, bem como a sua actualização de modo a que acompanhe o rápido 

desenvolvimento das explorações, foi publicado o Decreto Regulamentar nº 71/82, de 26 

de Outubro, contendo já em salvaguarda a recuperação paisagística, mas já não refere a 

salvaguarda ou a limitação de zonas classificadas, com graves consequências que hoje 

estão bem visíveis. 

Em 1985 é aprovado o Decreto-Lei nº 18/85, de 15 de Janeiro que vem definir o 

regulamento Geral de Segurança e Higiene no trabalho de Minas e Pedreiras. Pela 

primeira vez em Portugal, existe uma preocupação na prevenção técnica dos riscos 

profissionais e higiene nos locais de trabalho onde se desenvolvem as actividades 

referidas. Quase dois anos após esta lei ter entrado em vigor, é de notar que havia uma 

necessidade de introduzir pequenas alterações na legislação respeitante ao ruido devido a 

questões suscitadas e tornando, assim, mais exequíveis algumas das suas pretensões. O 

Decreto-Lei nº 292/89, de 2 de Setembro dá essa nova redacção a vários artigos. 

Já nos anos 90 é aprovado um novo regime jurídico, em que as actividades de 

prospecção, pesquisa e exploração dos recursos geológicos ficam sujeitas a um novo 

regime, este é regulamentado com o Decreto-Lei nº 89/90, de 16 de Março, em que se 

“disciplina o regime jurídico de revelação e aproveitamento de bens naturais existentes na 

crosta terrestre, genericamente designados por recursos geológicos, integrados ou não no 

domínio público, com excepção das ocorrências de hidrocarbonetos” (Decreto-Lei 89/90, 

de 16 de Março).   

Com o novo regime jurídico torna-se necessário promover alguns ajustamentos no 

Regime Geral de Segurança e Higiene, revogando o Decreto-Lei nº18/85, de 15 de 

Janeiro com o Decreto-Lei nº162/90, de 22 de Maio de 1990. Assim são criadas medidas 

que contemplam também as modificações operadas pela nova legislação aplicável às 
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actividades de prospecção, pesquisa e exploração de depósitos minerais e de massas 

mineiras já referido anteriormente. 

“A protecção ambiental, como forma de promoção de qualidade de vida dos 

cidadãos, assume um papel de assinalável relevo na sociedade portuguesa”. Com isto 

começa a notar-se uma preocupação especial na criação de condições que, de certa forma, 

evitem as perturbações do ambiente, onde está descrito no publicado Decreto-Lei 

nº186/90, de 6 de Junho que decreta ser necessária uma avaliação de impacto ambiental a 

todos os planos e projectos que, devido à sua localização, dimensão ou características 

sejam susceptíveis de provocar incidências significativas no ambiente. Este decreto 

“introduz no direito interno as normas constantes da Directiva nº 85/337/CEE, do 

conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliação dos efeitos de determinados 

projectos públicos e privados no ambiente.” 

Numa perspectiva de pormenorizar as disposições gerais e abstractas do DL que 

regulamenta o regime das avaliações do impacto ambiental é desenvolvido o Decreto 

Regulamentar nº 38/90, de 27 de Novembro, viabilizando a sua utilização em casos 

específicos. 

Já em 1995 é publicado o Decreto-Lei nº 324/95, de 21 de Novembro que, 

transpõe para a ordem jurídica interna “as prescrições mínimas de segurança e de saúde a 

aplicar nas indústrias extractivas por perfuração a céu aberto ou subterrâneas, adoptadas 

respectivamente, pelas Directivas nº 92/91/CEE, do Concelho, de 3 de Dezembro de 

1992, e 92/104/CEE, do Conselho, de 3 de Dezembro de 1992.” 

Uma das grandes problemáticas, que vem agravar o impacto ambiental e 

paisagístico que uma exploração extractiva tem, é o facto de, uma vez encerrada e quando 

já não gera proveito ser deixada ao abandono, com custos elevadíssimos em trabalhos de 

recuperação dos locais afectos à exploração. Deste modo é publicado o Decreto-Lei 

nº21/97, de 21 de Janeiro que executa a autorização legislativa constante na alínea d) do 

nº 8 do art.º 28º da Lei nº 10-B/96, de 23 de Março, relativa a previsões de recuperação 

paisagística de terenos, alterando os artigos 33º e 44º do Código do IRC (Imposto sobre o 

rendimento das pessoas colectivas) e adaptando um novo art.º 36º-A. 
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 “A avaliação do impacto ambiental constitui um instrumento fundamental na 

concretização de uma verdadeira política ambiental, razão pela qual se iniciou há mais de 

uma década a sua concretização jurídica no espaço comunitário” citado no Decreto-Lei nº 

278/97, de 8 de Outubro, constitui uma alteração ao DL nº 186/90, de 6 de Junho, na 

perspectiva de calcular e minimizar o impacto ambiental dos projectos que pela sua 

natureza, sejam susceptíveis de provocar incidências significativas no ambiente. Nesse 

mesmo ano é redigido o Decreto Regulamentar nº 42/97, de 10 de Outubro em 

consequência das alterações do DL 279/97, de 8 de Outubro, procedeu-se à adequação do 

regime previsto no Decerto Regulamentar nº 38/90, de 27 de Novembro. 

O Decreto-Lei nº 544/99, de 13 de Dezembro, foi regido com o intuito de 

estabelecer “as regras relativas à construção, exploração e encerramento de aterros para 

resíduos resultantes da exploração de depósitos minerais e de massas mineiras ou de 

actividades destinadas à transformação dos produtos resultantes desta exploração, tendo 

em vista evitar ou reduzir os potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e os riscos 

para a saúde pública.” Este decreto vem dar especial atenção à deposição não controlada 

ou incorrecta de resíduos extraídos, dando origem a acidentes e ocasionar fortes impactos 

ambientais. 

A avaliação do impacto ambiental é fundamental numa política de ambiente e 

ordenamento do território, como tal é especificada na lei de Bases do Ambiente, Lei nº 

11/87, de 7 de Abril, que constitui uma forma privilegiada de promover o 

desenvolvimento sustentável, pela gestão equilibrada dos recursos naturais. O Decreto-

Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, vem revogar o DL nº 186/90, de 6 de Outubro, alterado 

pelo DL nº 278/97, de 8 de Outubro; o Decreto Regulamentar nº 38/90, de 27 de 

Novembro, alterado pelo decreto regulamentar nº 42/97, de 10 de Outubro; e a Portaria nº 

590/97, de 5 de Agosto. Vem assim regulamentar o “regime jurídico de avaliação de 

impacte ambiental dos projectos públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos 

significativos no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva nº 

85/337/CEE, do Concelho, de 27 de Junho de 1985, com as alterações introduzidas pela 

Directiva nº 97/11/CE, do Concelho, de 3 de Março de 1997.”  
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A 21 de Agosto é lançado em Diário da Republica o Decreto-Lei nº 194/2000 

com o objectivo de “prevenção e controlo integrado da poluição proveniente de certas 

actividades e o estabelecimento de medidas destinadas a evitar ou (...) a reduzir as 

emissões dessas actividades para o ar, a água ou o solo, a prevenção e controlo do ruído e 

a produção de resíduos, tendo em vista alcançar um nível elevado de protecção do 

ambiente no seu todo, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva nº 96/61/CE, 

do Conselho, de 24 de Setembro”. Depois de oito anos de vigência é publicado em Diário 

da Republica o Decreto-Lei nº 173/2008, de 26 de Agosto, uma actualização, por forma a 

adequar e tornar mais rápido e viável o processo de licença ambiental anteriormente 

previsto. Com alterações mais significativas no facto da licença ambiental passar a 

constituir uma condição de início de exploração ou funcionamento da instalação e não, 

como até agora, uma condição da execução do projecto de instalação. 

Feita uma revisão ao Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei nº 

25/87, de 24 de Junho, com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 292/89, de 2 de 

Setembro, anteriormente referido é publicado o Decreto-Lei nº 292/2000, de 14 de 

Novembro que aprova o regime legal sobre a poluição sonora.  

O Decreto-Lei nº 198-A/2001, de 6 de Julho vem estabelecer o regime jurídico de 

concessão do exercício da actividade de recuperação ambiental das áreas mineiras 

degradadas. Enquanto, que, o Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro vem revogar o 

DL nº 89/90, de 16 de Março que estabeleceu o regime jurídico de explorações de massas 

mineiras - pedreiras, ou seja este DL “aplica-se à revelação e aproveitamento de massas 

mineiras, compreendendo a pesquisa e a exploração.” Também introduz o Plano 

Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), documento técnico constituído pelas 

medidas ambientais e pela proposta de soluções para o encerramento e a recuperação 

paisagística das áreas exploradas, faseada no tempo e em articulação com a lavra, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro, que pretende adequar a 

legislação à realidade do sector, visando “alcançar um melhor e continuado 

acompanhamento das explorações no terreno, em detrimento de uma carga administrativa 

desajustada para a maioria das explorações”.  
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Em 2002 há a necessidade de uma interpretação e aplicação de um novo regime 

jurídico de Avaliação de Impacto Ambiental influenciado pelos desenvolvimentos da 

ciência e das técnicas de análise dos impactes ambientais, visto isto é implementado o 

Decreto-Lei nº 123/2002, de 8 de Fevereiro, que define a composição e o modo de 

funcionamento e regulamenta a competência do Conselho Consultivo de Avaliação de 

Impacto Ambiental. 

 

4.1. Diplomas Relativos à Recuperação Paisagística de Pedreiras 

 O primeiro diploma que considera a necessidade de, durante e após a conclusão 

da exploração de pedreiras, se proceder a obras de recuperação das áreas afectadas é o 

Decreto-Lei nº 392/76, de 25 de Maio. Este revela uma consciência nas alterações na 

estabilidade física e ecológica que este tipo de exploração provoca na paisagem. No 

entanto, não passa de uma mera consideração, pois, não estabelece qualquer base 

referenciada. 

 Só em 1990 é que a recuperação paisagística é prevista e obrigatória em Decreto-

Lei (Decreto-Lei nº 89/90, de 16 de Março). Este é desde então a lei das pedreiras, na 

qual se apresenta a definição de pedreira, assim como de recuperação paisagística no 

artigo 2º, nº1, alínea d) e h) respectivamente. No mesmo DL, CAPÍTULO VI, artigo 44º, 

relativo à protecção do ambiente, o nº2 expressa que será obrigatória nas actividades de 

exploração de pedreiras, antes ou durante o seu exercício, a adopção de medidas de 

reabilitação da área afectada pela pedreira. Entre as quais, de referir a línea e) em que 

figura o “armazenamento do solo de cobertura, tendo em vista a posterior reconstituição 

dos terrenos e da flora, tanto quanto possível próxima do seu estado inicial.”   

 A recuperação paisagística das pedreiras está referenciada no artigo 45º do mesmo 

Decreto-Lei e engloba as seguintes medidas:  

a) Construção de instalações adaptadas, o mais possível, à paisagem envolvente; 

b) Finda a exploração, e desde que tecnicamente possível, reconstituição dos 

terrenos para utilização segundo as finalidades a que estavam adstritos antes do 
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inicio da mesma, salvo se de outro modo tiver sido estabelecido pelas entidades 

competentes. 

No ano 2001 é publicado o Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, decorrente da 

necessidade de rever o DL nº89/90, de 16 de Março, principalmente no que diz respeito a 

aspectos ambientais nomeadamente em questões referentes à recuperação paisagística e 

ao reforço do papel do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAOT) 

no procedimento de obtenção de licença e, posteriormente, na fiscalização das 

explorações. Com esta Lei é prevista a substituição do plano de recuperação paisagística, 

por um plano muito mais abrangente do ponto de vista ambiental, o PARP (plano 

ambiental e de recuperação paisagística). De acordo com este diploma legal, há uma clara 

intenção de corrigir, as numerosas situações de pedreiras abandonadas e não reabilitadas, 

visando a melhoria acentuada do desempenho ambiental da indústria extractiva. Segundo 

o nº 2 do artigo 44º, o plano de pedreira compreende o plano de lavra e o PARP, os quais 

devem estar devidamente articulados entre si, incluindo os documentos técnicos 

constantes do anexo VI e a calendarização dos trabalhos que demonstre a compatibilidade 

temporal das fases previstas em cada uma das peças técnicas. No CAPÍTULO VII, deste 

mesmo DL são expostos os artigos referentes a exploração e recuperação de pedreiras, 

em que é explícito no artigo 49º as normas de encerramento e recuperação da pedreira, 

que refere que o explorador deve encerrar a exploração e proceder à recuperação da área 

da pedreira de acordo com o PARP aprovado. 

 Na prática o Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro veio a revelar-se 

demasiado exigente, sendo em 2007 aprovado o Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de 

Outubro, com o principal objectivo de adequar o DL nº 270/2001, de 6 de Outubro, à 

realidade do sector, permitindo o cumprimento dos fins a que se propõe, “tornando 

possível o necessário equilíbrio entre os interesses públicos do desenvolvimento 

económico, por um lado, e da protecção do ambiente, por outro”. No nº 2 do artigo 44º do 

referido DL já se refere que, o plano de pedreira compreende o plano de lavra e o PARP, 

os quais devem estar devidamente articulados entre si, devendo o seu acompanhamento 

ser efectuado ao longo do tempo através da entrega obrigatória de planos trienais e 

respectivas vistorias nos termos do artigo 31º, quando aplicável. 
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4.2. Diplomas relativos à Avaliação do Impacte Ambiental (AIA) 

 O Decreto-Lei nº 186/90, de 6 de Junho exprime uma preocupação em relação ao 

impacte ambiental, onde refere a importância da avaliação ambiental que deve ser feita 

no sentido de garantir a diversidade das espécies e conservar as características dos 

ecossistemas enquanto património natural insubstituível, mas também como forma de 

protecção da saúde humana e de promoção de qualidade de vida das comunidades. 

Aquele decreto-lei declara também, no artigo 2º, que a aprovação de projectos que, pela 

sua natureza, dimensão ou localização, se considerem susceptíveis de provocar 

incidências significativas no ambiente fica sujeita a um processo prévio de avaliação do 

impacte ambiental (AIA), como formalidade essencial. Relativamente ao que está 

explicito no artigo 7º nº1 deste mesmo diploma, no anexo III constam os projectos que 

serão submetidos a AIA, incluindo, como refere no nº2 alínea c) do referido anexo III, 

extracção de minerais não metálicos nem produtores de energia, como o mármore, a 

areia, o cascalho, o xisto, o sal, os fosfatos e a potassa. Este DL é alterado em 1997 pelo 

Decreto-Lei nº 278/97, de 8 de Outubro, referindo que a avaliação do impacto ambiental 

constitui um instrumento fundamental na concretização de uma verdadeira política 

ambiental. 

 Com a alteração do DL nº 186/90, de 6 de Junho, é criado o Decreto 

Regulamentar nº 42/97, de 10 de Outubro, que vem alterar os projectos que serão 

submetidos a AIA no referido DL. Assim sendo, como inscrito no Anexo na alínea c), os 

projectos de extracção de minerais não metálicos nem produtores de energia, como o 

mármore, a areia, o cascalho, o xisto, o sal, os fosfatos e a potassa, implícitos nos DL 

referido, são sujeitos a uma AIA apenas se a sua área for superior a 5 ha ou a produção 

anual ultrapasse 150 000 Mg. 

 Já no ano 2000 é publicado o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, onde é 

estabelecido o conceito de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como um instrumento 

de carácter preventivo da política do ambiente, sustentado na realização de estudos e 

consulta, com efectiva participação pública e análise de possíveis alternativas, que tem 
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por objectivo a recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais de 

determinados projectos, bem como a identificação e proposta de medidas que evitem, 

minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade 

da execução de tais projectos e respectiva pós-avaliação. Apresenta também os objectivos 

fundamentais da AIA no artigo 4º de referido DL. Este constitui um instrumento 

fundamental da política de desenvolvimento sustentável. 

 Cinco anos mais tarde, o Governo considerou importante introduzir alterações que 

esclarecem o âmbito de aplicação do DL nº 69/200, de 3 de Maio, clarificando, 

designadamente, a obrigatoriedade de realização de AIA para determinados projectos 

públicos ou privados. Este vem explicito no Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro.   

 

5. Recuperação e Reabilitação da Paisagem 

 Presentemente a sociedade reconhece a importância da qualidade da paisagem, 

como sinónimo de qualidade de vida e bem-estar das populações (Andresen, 1992). No 

entanto só agora é que a defesa da paisagem é tida como um assunto de preocupação e 

defesa, com consciência de que a paisagem não tem apenas implicações meramente 

contemplativas mas, está inserida num sistema bastante complexo (Fontes, 1986).    

A recuperação da paisagem acaba por ser o meio pelo qual o Homem ajuda a 

natureza a atingir um equilíbrio de estabilidade o mais próximo possível das condições 

iniciais. No entanto, pode dizer-se que este equilíbrio exponenciado pelo Homem acaba 

por ser um pouco utópico, uma vez que se torna impossível repor o equilíbrio inicial de 

uma paisagem natural (paisagem inicial) que foi degradada, sem consciência de que este 

tipo de manipulação humana causa feridas irreversíveis em todo o sistema paisagem.  

O processo de recuperação ambiental resulta num novo equilíbrio da paisagem em 

que processo criativo está incluído, dentro do enquadramento paisagístico. As variadas e 

relevantes, condicionantes provocadas pelas actividades exercidas no local são elementos 

que vão alterar a natureza biofísica do local, mas apenas a maneira como esta se 

manifesta (Fernandes, 1998a).  
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“O equilíbrio acaba por ser um equilíbrio possível, em vez de um equilíbrio 

ideal!” (Sousa, 1993, pp 16). 

Depois de devidamente recuperado o espaço a reutilizar poderá abranger variadas 

funções, dependendo das necessidades e disponibilidades locais. Zonas desportivas, 

zonas agrícolas, zonas de recreio ou apenas um parque reflorestado são exemplos de 

utilização a dar à pedreira. 

Concretamente, a reabilitação de uma pedreira consiste na recuperação tanto 

quanto possível da paisagem, repondo as condições básicas para a sustentabilidade do 

equilíbrio e estabilidade física do meio, do uso produtivo e sua beleza. 

 Dependendo do objectivo pretendido para a recuperação da paisagem, podem-se 

assumir dois tipos de procedimentos: 

• Restauro: repor as condições propícias à utilização que existia 

anteriormente à intervenção (Lecoq, 2009), com o intuito de devolver ao 

local as condições iniciais. Aparentemente é pouco viável, devido à forte 

alteração imprimida pelo impacto das actividades desenvolvidas, 

modificando profundamente a estrutura do local, implicando grandes 

movimentações de terra para que a modelação do terreno seja restituída – 

no caso da exploração de inertes; 

• Reconversão: alterações da forma e nível de produtividade anteriormente 

estudado e planeado, devidamente articulado com o plano de exploração. 

Contribuindo para um reaproveitamento do espaço de forma viável, de 

uma forma coerente com os valores estéticos das zonas envolventes. 

(Lecoq, 2009). 

 

Este último procedimento tem um cariz que leva a alterações substanciais do 

aspecto e usos da paisagem sem pretender atingir o uso anterior à exploração. As 

hipóteses de reutilização são variadas, com funções diversas, tendo em conta o tipo e 

quantidade de solo disponível, a quantidade de área estéril e as necessidades apresentadas 

pela população e pelo ambiente naquela zona.  
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Estas acções serão utilizadas, dependendo do tipo de exploração e os objectivos 

pretendidos no projecto.  

Uma pedreira abandonada poderá ter inúmeros usos, resultando de um confluir de 

interesses, económicos, paisagísticos, desportivos, entre outros. O importante é estar-se 

ciente de que a partir de uma pedreira muito poderá ser feito. Existem espalhadas pelo 

mundo variadíssimos exemplos de recuperação e reutilização de pedreira a diferentes 

escalas. O Quarry Garden in Shanghai Botanical Garden é um exemplo, assim como  o 

projecto desenvolvido pelo atelier PROAP denominado por, regeneration of the 

Balangero Mines em Itália, entre outros. 

Contudo, existem basicamente quatro tipos de intervenção (Lecoq, 2009):  

• O Renivelamento que resulta, por vezes, para o já anteriormente referido 

restauro, numa modelação idêntica à anteriormente existente. Procede-se, 

assim, ao enchimento total da depressão resultante da exploração. No caso de 

a exploração produzir muitos desperdícios esta tarefa torna-se mais facilmente 

viável; 

• Enchimento parcial praticamente em tudo semelhante ao processo anterior, a 

única diferença é que não se atinge o nivelamento total do terreno, variando o 

nível de enchimento dependentemente do plano de recuperação; 

• A Manutenção é entendida como um processo de acções restringidas pelo 

tratamento da superfície e manutenção dos desníveis e dos caracteres 

resultantes da exploração. Este tipo de recuperação está associado a grandes 

explorações em encostas, onde o renivelamento ou o enchimento parcial não 

tem relevância a nível visual.   

• Abandono controlado é a ultima opção, apenas em situações em que a 

recuperação é uma operação economicamente pouco viável, deixando o local 

de forma a que a Natureza a realize naturalmente, deixando a pedreira num 

abandono controlado. 
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As práticas correntes, actualmente, no planeamento da recuperação de uma 

pedreira, opta-se por procurar a valorização da paisagem através de uma proposta que 

nada tem a ver com a paisagem anterior à intervenção levando assim a um custo mais 

baixo bem como ummelhor aproveitamento do espaço. 

A recuperação paisagística é assim um processo de grande importância, com 

objectivos bastante claros e definidos que deveram ser salvaguardados. Estes objectivos 

são de acordo com Sousa (1993) os seguintes: 

• Defesa dos solos agrícolas; 

• Recuperação dos solos degradados; 

• Defesa dos solos contra a sua destruição; 

• Valorização da defesa dos aquíferos; 

• Salvaguarda de flora e da fauna silvestre; 

• Manutenção e implementação de utilizações; 

• Recuperação de zonas degradadas; 

• Conservação e valorização dos recursos naturais; 

• Manutenção do equilíbrio biofísico do meio. 

 

O plano de recuperação final terá que obedecer a estes objectivos de recuperação, 

mas tendo em conta os seguintes cuidados (Fernandes, 1998a): 

• Evitar a plantação de espécies invasoras, estranhas à ecologia do local. 

Esta introdução pode retardar ou até dificultar o desenvolvimento de 

espécies locais; 

• Evitar a utilização de solos que não sejam edaficamente semelhantes, de 

outros locais, correndo o risco de este conter sementes de espécies não 

adequadas e que perturbem a instalação dos ecossistemas pretendidos no 

planeamento da recuperação; 

• Assegurar que o sistema hidráulico está adequado com o desvio dos 

caudais afluentes evitando a formação de planos de água estagnados e a 

sua eutrofização; 
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• Evitar a plantação de uma cortina extensa de vegetação arbórea de 

resinosas nas margens dos planos de água, com o objectivo de evitar a 

acidificação da água pelas agulhas. 

 

O estudo aprofundado da situação da pedreira ou paisagem é primordial na 

elaboração de um estudo prévio, para mais tarde ser elaborado o plano de recuperação. 

Este estudo começa pela análise biofísica, passa pelo levantamento da situação e, por 

ultimo, fazer um estudo da evolução do terreno. 

 

5.1. Medidas Cautelares na Reabilitação de uma Pedreira 

 Medidas cautelares são entendidas como acções a ter em conta antes de uma 

exploração se iniciar ou expandir, onde previamente se visam acautelar contra 

determinado tipo de danos, de forma a diminuir a gravidade dos inevitáveis distúrbios 

causados pelas indústrias extractivas (Candeias, 1992). É de frisar que muito do trabalho 

de recuperação de pedreiras podia ser facilitado caso houvesse um correcto uso do 

espaço, ou seja, se as medidas cautelares estivessem presentes nas propostas antes da 

exploração.  

 Estas medidas abrangem todos os cuidados a ter em conta numa exploração, 

minorando e/ou se possível, contornando problemas dos efeitos negativos da actividade 

extractiva. A importância destas revela-se, não só após a exploração mas, 

consciencializa-nos para uma recuperação. 

 As preocupações a nível da reintegração biofísica da área de exploração com 

medidas previamente definidas apenas surgiu nos anos 70 do século XX, mas apenas nos 

anos 80 são postas em prática algumas dessas medidas de acção (Beja, 1996). 

Anteriormente a exploração extractiva pautava-se meramente pelo seu sucesso industrial, 

não havendo qualquer tipo de preocupação ambiental, pela inviabilidade económica da 

época (Barros, 1998). 

 Para uma eficiente salvaguarda ambiental, os factores de análise a ter em conta e 

de especial realce são: o relevo, a geologia, as condições climáticas, a vegetação, a 
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utilização actual do solo, estrutura fundiária, os valores culturais e naturais e, elementos 

de humanização. Ou seja, esta análise baseia-se em toda a base viva que sustenta o meio.  

 Posteriormente à análise minuciosa de todos os processos físicos que influenciam 

o espaço, pode-se fazer uma avaliação das problemáticas e potenciais que este nos 

oferece. Assim, é da maior importância que, antes de qualquer tipo de intervenção, os 

seguintes aspectos estejam bem definidos: localização, área a explorar, profundidade 

máxima a atingir, direcção da escavação e os limites da mesma, duração da exploração, 

faseamento da exploração, volume total a extrair e percentagem de material a utilizar e, 

quantidade de desperdícios e quantidade a destinar para a recuperação, em função quer do 

tipo de material, quer do tipo de recuperação (Sousa, 1993). 

 A cumplicidade entre o planeamento da exploração e o planeamento de 

recuperação é essencial para a criação de um conjunto de normas que nos levem a atingir 

os objectivos, tanto económicos como ambientais/paisagísticos. Como tal é de salientar 

as seguintes normas a ter em conta no planeamento da exploração/recuperação (Martins, 

2007): 

• Delimitar toda a área de exploração, criando obstáculo ao acesso de 

pessoas e animais com dispositivos de segurança; 

• Permanência de árvores, excepto as que prejudiquem a exploração; 

• Decapagem de terra viva (cerca de 0,4 m de profundidade da camada 

superficial) e armazenamento da mesma para futura utilização; 

• Protecção e revestimento de linhas de água existentes e demarcação de 

aquíferos. 

 

5.2. Técnicas de recuperação 

Com já foi referido, o principal objectivo da recuperação de uma pedreira é 

possibilitar a recuperação de todas as zonas afectadas, de forma a que no final se consiga 

atingir, o mais possível, uma área perfeitamente integrada na paisagem. 

Tal como a natureza nos mostra, esteja ela em qualquer estado de desequilíbrio, 

esta tende sempre para o equilíbrio, através de processos dinâmicos naturais de 
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transformação de solo e colonização de plantas, microrganismos e animais. A 

recuperação natural é representada como um sistema de natureza dinâmica e em evolução 

contínua, apresentando um ritmo de alteração e integração mais lento, sendo que cada 

ecossistema contém as suas características de auto-regeneração (Madeira, 2010). 

Como tal, este ponto de estudo tem o objectivo de explorar as técnicas de 

recuperação de um espaço fortemente modificado. As “Técnicas de recuperação”, neste 

caso, são entendidas como um conjunto de acções humanas que contribuem para a 

recuperação ou reconversão da paisagem degradada por uma pedreira e o seu 

enquadramento paisagístico. As técnicas a utilizar estão directamente ligadas/ 

dependentes de uma série de elementos da paisagem em questão, como a estabilidade de 

taludes ou vertentes, drenagem, plantações e sementeiras, entre outras (Pinto & Saraiva, 

1998).  

 

Estabilidade de Vertentes: a estabilidade das vertentes ou taludes está 

directamente relacionada com a natureza do material litológico, pela inclinação das 

camadas e sua espessura. O tipo de corte efectuado e as técnicas de exploração usadas, 

assim como a coesão das partículas condicionam também todo o processo de exploração. 

Assim, é de frisar a importância do ângulo criado na frente da exploração, tanto no corte 

como na explosão para a remoção de material, de modo a minimizar o risco de 

instabilidade da vertente. Sendo que quanto maior for o ângulo maior será o risco de 

instabilidade da vertente sendo necessário proceder-se a uma remoção ou estabilização 

das pedras em risco de queda (Alho, 2006).  

Quando necessário terá que se recorrer a técnicas artificiais de sustentação do 

material, como por exemplo, as redes metálicas de sustentação. 

No caso de instabilidade de vertente, a vegetalização desta é bastante significativa 

para a sua estabilidade, constituindo um coberto vegetal protector como zona de interface 

entre a atmosfera e o solo. Cria um efeito mecânico de aumento de resistência e 

estabilidade do solo, bem como a protecção do terreno contra a acção de agentes 

externos. As raízes da vegetação têm um papel importantíssimo tanto a nível de 

capacidade de infiltração de água no solo como na própria estabilidade da vertente, criam 
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uma rede de fibras entrelaçadas, com um efeito semelhante aos sistemas artificiais de 

sustentação (Fernandes, 2003).  

 

Utilização de desperdícios e de terras de cobertura: como já foi referido 

anteriormente, os desperdícios exercem um papel muito importante nas técnicas de 

recuperação, estes chegam a representar cerca de 20% da produção total. A sua utilização 

será criteriosamente definida relativamente à variedade de dimensões, isto é, os 

desperdícios serão depositados em camadas, considerando a sua granulometria. Os de 

maior dimensão serão utilizados em primeiro recurso, sendo, só depois, os de menor 

dimensão utilizados, assegurando quer a garantia de permeabilidade quer de estabilidade 

e segurança da vertente. Esta técnica é especificadamente denominada por entulhamento 

(Couto, 1999).  

No caso da utilização de argilas, como material de entulhamento para o efeito de 

estabilidade da vertente é da maior importância referir que a acumulação de água na zona 

do aterro leva ao aumento do seu peso e por consequência pode destabilizar o equilíbrio 

do talude devida à pressão exercida (Couto, 1999). 

Quando se recorre ao entulhamento de um talude como método de recuperação 

tem que se ter em atenção a inclinação que este vai adquirir. A facilidade do 

desenvolvimento e fixação das plantas e a própria estabilidade da vertente depende dessa 

inclinação, que quanto maior for, mais difícil se torna. Estudos previamente feitos por 

Tandy em 1979 levaram à conclusão que Penman relaciona a estabilidade de um talude 

com a força tangencial, assim, a inclinação máxima que o aterro poderá atingir é baseada 

na fórmula B=A/2 ou seja, a altura (B) do talude deve ser igual à metade da largura do 

patamar (A), como a figura 1 representa. A decapagem da área de exploração e 

armazenamento da terra viva no início da actividade, toma agora lugar como terra de 

cobertura, possuindo as qualidades essenciais para o sucesso da estabilidade da vertente e 

do desenvolvimento da vegetação a plantar (Sousa, 1993).  
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Fig.1: Representação esquemática da forma de utilização de desperdícios e de terras de cobertura na 

estabilização de uma vertente (adaptada de Sousa, 1993, pág.39) 

 

Drenagem: a drenagem é essencial na estabilidade dos taludes, bem como para as 

condições de desenvolvimento das plantas, nomeadamente de arejamento e humidade do 

solo.  

A natureza do material tem um papel bastante importante na drenagem, terá 

implicações na velocidade de infiltração e escoamento, assim como no escoamento 

superficial. Quanto maior for a dimensão das partículas de solo mais rapidamente haverá 

infiltração, o que trará vantagem, em evitar acumulações superficiais de água. No caso de 

os declives não serem muito acentuados, o escoamento de águas superficiais terá uma 

velocidade reduzida proporcionando uma maior taxa de infiltração de água no solo, 

provocando também menos erosão deste. 

Caso o solo apresente uma textura mais argilosa (mais fina) haverá uma menor 

capacidade de infiltração, o que proporcionará uma maior acumulação superficial de água 

e consequentemente escoamento superficial, causando erosão do solo. Nestes casos deve-

se recorrer a sistemas artificiais de drenagem, criando uma rede de drenagem suplementar 

ou até por vezes lagoas para acumulação dessas águas pluviais (Cortez, 2010). 

 

Movimentações de solo e sua fertilização: Para o eficiente sucesso do 

desenvolvimento de vegetação é sempre necessário haver um revestimento do terreno 

com uma camada de terra viva, com a função de suporte ao crescimento das plantas. De 

qualquer forma há sempre operações a executar antes de se proceder às sementeiras ou 

B 

A 



O Papel da Arquitectura Paisagista na Recuperação de uma Pedreira 

Aplicação a uma pedreira no Concelho de Cascais 
 

 

 
35 

plantações. Terá que se proceder à mobilização de solo assim como à sua fertilização, 

com o intuito de aumentar a sua capacidade produtiva. 

Por vezes a terra decapada é insuficiente para o revestimento da área a reabilitar, 

tendo que se recorrer à aquisição noutros locais, o que se torna inviável pelos seus 

encargos financeiros. Assim, muitas vezes, o solo disposto é composto substancialmente 

por rocha, sendo este de má qualidade, não dispondo das características mínimas, em 

termos nutricionais, para um bom desenvolvimento da vegetação. Caso isto aconteça, o 

Homem vê-se obrigado a acelerar o processo de génese do solo, recorrendo a técnicas de 

mobilização, assim como adição de matéria orgânica com o objectivo de aumentar a 

qualidade dos materiais e promover a formação do solo, garantindo assim, um razoável 

desenvolvimento da vegetação. A fertilização pode também ser feita com o intuito de 

enriquecer o substrato para um eficiente crescimento da vegetação, assim como, no 

desenvolvimento de bactérias aderentes às sementeiras e às palhas utilizadas na 

recuperação (Alho, 2006).  

 

Selecção de espécies: Uma vez criadas as condições necessárias, passa-se por fim 

à implantação de vegetação que irá concretizar a reabilitação e enquadramento 

paisagístico da pedreira, há muito perdida. A selecção e aplicação das espécies a utilizar 

na reabilitação da pedreira ou das áreas complementares são aspectos bastante 

importantes a ter em conta. Uma eficiente selecção de plantas a aplicar é meio caminho 

para o sucesso da recuperação do espaço. 

Como é claro a resposta da vegetação não é uma acção imediata, devido à 

velocidade com que a vegetação tem no revestimento de pedreiras há muito abandonada, 

são processos lentos que tendem a agravar-se quando as condições hídricas são adversas.   

O critério de selecção das espécies pioneiras, arbustivas e arbóreas, envolve uma 

série de aspectos importantes a referir: primeiramente é essencial a introdução de 

espécies características do local com potencial sucessos e adquadas ao solo, clima e/ou 

ecologia do local. É importante definir qual a utilização a dar, quer ao local, quer às 

próprias plantas. Quais as plantas mais adequadas para a estabilização dos taludes, entre 

outros. Estes são exemplos de factores que definem quais as plantas mais adequadas na 
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vegetalização deste tipo de áreas degradadas. A selecção deverá conter um número 

variado de plantas, não só de árvores mas também arbustos e herbáceas de cobrimento 

(Alho, 2006). 

Em função das limitações já conhecidas na reabilitação de uma pedreira, 

preconiza-se a utilização de três técnicas que se resumem em (Correia, 1985): 

• Projecção de materiais nas zonas de difícil acesso, com efeito 

regularizador – sementeira com empalhamento;  

• Em zonas de fácil acesso e em que as condições hídricas são favoráveis é 

feita sementeira manualmente a lanço; 

• Por fim, como técnica complementar à técnica anterior, refere-se 

plantação de árvores e arbustos em zonas bem definidas e com fácil 

acesso.  

 

Relativamente à primeira técnica, as suas vantagens não se cingem apenas à 

capacidade de reduzir a aridez causada pela exploração, mas tem uma forte expressão na 

capacidade de conseguir que a vegetação se desenvolva em superfícies extremamente 

declivosas, decapitadas, com pouca capacidade de aderência e proporciona ainda a 

retenção dos materiais. É importante frisar que esta técnica apenas será viável quando os 

materiais do subsolo o permitirem, ou seja, se a vertente estiver moldada em rocha dura a 

vegetação não concretizará o seu desenvolvimento. 

Já a sementeira a lanço manual, deverá ser feita nos moldes tradicionais, com a 

mesma proporção de densidade de sementeira e fertilizante por m² utilizada na técnica de 

sementeira com empalhamento (Correia, 1985). 

É importante definir qual o uso que o local a reabilitar se destina, por exemplo, se 

se destinar a uma zona de lazer com actividades de grupo, tem que se ter em atenção a 

utilização de vegetação resistente a carga humana, já no caso desta se destinar a uma 

mata de produção deverão ser escolhidas espécies com madeira de qualidade e, se se 

tratar de uma zona a recuperar para pastagem, esta, deverá ser essencialmente constituída 

por herbáceas. Deve-se dar preferência à vegetação autóctone ou espécies utilizada nas 
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proximidades, pois, estas terão características para resistir às condições locais. A 

utilização de espécies não locais não será a opção mais viável, mas não é uma 

possibilidade posta de lado, uma vez que, quando adaptadas e controladas, estas 

acrescentam variedade de espécies ao local, sendo também por norma, mais resistentes a 

doenças e pragas do que as espécies locais (Branca, 1996). 

Mesmo utilizando a vegetação predominante da zona há sempre factores que 

poderão afectar o bom desenvolvimento das plantas; o micro-clima resultante da 

alteração da topografia do terreno, o declive, a altitude e a exposição fazem parte dessa 

lista de factores.  

As características do solo também têm que ser consideradas, o pH, a textura, a 

fertilidade, a profundidade e a humidade entre outras. Com a movimentação de terras o 

solo pode ficar alterado, e estas são as principais características que condicionam a 

escolha de vegetação e que promovem o bom ou mau desenvolvimento desta. 

 

5.3. As espécies a utilizar 

Como já foi referido anteriormente, as espécies escolhidas deverão ser autóctones 

da região onde a exploração se insere, com uma mistura de espécies dos diferentes 

estratos (arbóreo, arbustivo e herbáceo). Garantindo assim, uma eficiente estabilidade 

ecológica e um enquadramento paisagístico adequado. 

Na recuperação há uma grande tendência para a utilização de espécies climáxicas, 

de preferência arbóreas, resultando na maior parte das vezes em fracasso, pois, o 

desenvolvimento de uma comunidade vegetal actua inicialmente a partir de espécies 

pioneiras, seguido das espécies secundárias, para por último, se chegar à vegetação 

climáxica (Sousa, 1993). 

As herbáceas de desenvolvimento rápido, são pioneiras na estabilização das 

vertentes, pois, rapidamente se consegue uma eficiente cobertura do solo, tanto pelo 

enraizamento como superficialmente, evitando assim a perda deste por erosão. Segundo 

Branca (1996), para este efeito podem utilizar-se as seguintes espécies: Festuca rubra L., 

Lolium perenes L., Lolium rigidum L., Trifolium subterraneum L., etc.. 
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Relativamente ao papel que cada grupo de espécies desempenha na 

sustentabilidade da recuperação de uma pedreira é de referir que o grupo das espécies 

ditas secundárias é geralmente associado ao primeiro grupo, pois estas também têm um 

papel de fertilização e desenvolvimento de solo. Este segundo grupo é por isso, 

essencialmente constituído por leguminosas, associadas a herbáceas, arbustos e árvores. 

A vegetação climáxica é o último grupo e está associada às espécies que fazem parte da 

comunidade desejada para o local, em que algumas destas terão necessidades de cuidados 

de manutenção. 

Quanto às gramíneas, estas desempenham um importante papel na estabilização 

da vertente, pois conferem estabilidade do solo devido ao seu potencial sistema radicular, 

estas são muito eficientes na sua acção mecânica, com grande influência na meteorização 

do solo, principalmente em zonas de vertente mais acentuada, onde a espessura da rocha 

é quase nula. Relativamente à escolha da composição da sementeira a utilizar, esta tem 

que ter em conta a exposição e a humidade da superfície e claro, do tipo de utilização do 

espaço, como já referido anteriormente. 

Os critérios de selecção de espécies a nível de cobertura do solo e também a nível 

de árvores e arbustos, na reabilitação paisagista e ambiental de uma pedreira dependem 

incondicionalmente de uma série de factores tais como: o tipo de clima, tipo de substrato 

existente, a situação geográfica, o papel que esta irá exercer, etc..  

 

6. Metodologia de concepção de um projecto 

Uma proposta de metodologia de concepção, apresentada no quadro 5, mostra 

quais os passos a seguir no processo de planeamento, independentemente da escala de 

intervenção, sistematizando apenas as várias fases de concepção. O planeamento em 

Arquitectura Paisagista é um processo faseado tanto na sua concepção como na sua 

realização. Durante o processo de percepção e compreensão do espaço – fase de análise, e 

recolha de dados – é importante reconhecer os limites da área a tratar bem como todo o 

contexto em que esta se insere, local e regionalmente. 
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Quadro 3. Esquema de uma metodologia de concepção. Adaptado de Magalhães (2001) 

Descrição e justificação escrita Formalização e imagens 

Compreensão do sítio 

Recolha de dados   
Caracterização da paisagem, em função 
das componentes do espaço (ecológicas, 
culturais e formais - estrutura existente) 

Cartografia temática e 
Percepção/Visualização 

Inventariação de elementos significativos 
e de tipologias tradicionais 

Representação de tipologias 

Diagnóstico 

Inventariação dos principais problemas a 
resolver   

Hipótese de solução Esquematização de soluções parcelares 

Definição do método  Opção quanto à abordagem prática 

Estratégia global de intervenção Modelo ideal de intervenção 

Proposta 

Descrição e justificação Conceito geral de intervenção 

  
Proposta de ocupação do espaço - 
desenho a duas dimensões 

  

Morfologia do terreno de acordo com o 
novo conceito - três dimensões (plano de 
imagem) 

Caderno de encargos Pormenorização  

Estimativa e orçamento Plano operativo 

 

Pretende-se um conhecimento geral de como funciona a paisagem com uma 

percepção da realidade espacial bem definida. Segundo Magalhães (2001) esta fase deve, 

desde logo, conter duas atitudes bastante diferentes e opostas: uma atitude dedutiva e 

cognitiva; e uma atitude indutiva e intuitiva. Sendo que a primeira se insere no método 

científico e a segunda é um atributo das artes. 

Desde o início de todo o processo é indispensável “fazer fluir o pensamento para a 

representação” (Corajoud, 1985), sendo que é importante desenvolver um conjunto de 

possíveis tipologias de desenho com todas as componentes espaciais e factores antrópicos 

que influenciam toda a área de estudo.  
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A fase de diagnóstico destina-se à percepção dos potenciais e das problemáticas 

que caracterizam o espaço, bem como as suas necessidades para uma integração eficiente 

na paisagem. Esta, pode e deve ser acompanhada por desenhos de carácter intuitivo, com 

o objectivo de obter um variado número de soluções parcelares na resolução da proposta 

posteriormente a desenvolver.  

Por fim surge a fase de proposta que consiste na aplicação de um conceito geral 

de intervenção previamente estudado onde se incluem as propostas de alteração com as 

principais mudanças e consequentemente os impactos que esta terá, tanto no local como 

na sua influência na região. 

Não é possível antever o resultado final de um projecto, tal qual ele vai ficar no 

início do processo criativo. Pois, este é, geralmente, portador de um elevado grau de 

complexidade e está directamente dependente do sucesso da vegetação utilizada, não 

referindo o caso do ordenamento a grande escala. 
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1. Pedreira do Safardão 

Pretende-se, nesta segunda parte do trabalho, desenvolver um projecto de recuperação 

e reabilitação paisagística da área, aparentemente esquecida, da antiga pedreira do 

Safardão situada no Concelho de Cascais.  

A escolha deste local centra-se essencialmente no facto deste estar localizado numa 

zona de charneira entre o Parque Natural Sintra-Cascais, com imenso potencial 

ecológico, já com alguma vegetalização natural, mas com um carácter de paisagem 

degradada tanto pelos trabalhos de extracção desenvolvidos no local como do posterior 

abandono e desinteresse por parte dos proprietários.  

Esta é uma pedreira de calcário “azulino de Cascais”, calcário essencialmente 

calciclástico de cor cinzenta-azulada e apresenta manchas castanho claras, apenas 

exploradas em duas pequenas jazidas sendo que uma delas é a do Safardão em Birre. Esta 

produzia blocos ornamentais, com aproveitamento de desperdícios para fabrico de lajedo, 

estando na posse da empresa “Polibloco – Industria de Mármores e Granitos, Lda” 

(Enquadramento Regional, Revisão do plano Director Municipal de Cascais, 2013) 

 

1.1. Enquadramento Geográfico 

O Concelho de Cascais compreende uma área que se estende ao longo da costa 

atlântica voltada a Sul, a cerca de 25 km de Lisboa, na continuidade do estuário do Tejo. 

Pertencente à Área Metropolitana de Lisboa, apresenta, assim, uma situação geográfica 

única, que concilia também um clima temperado, conferindo-lhe um carácter excepcional 

enquanto destino turístico de lazer (Enquadramento Regional. Revisão do plano Director 

Municipal de Cascais, 2013).   

A pedreira do Safardão está inserida na freguesia de Cascais, sendo esta parte 

integrante da Área Metropolitana de Lisboa (AML). Segundo valores do relatório da 

Direcção Municipal de Planeamento do Território e da Gestão Urbanística (DPGU) de 

Cascais (2013), em 2001 a AML abarcava cerca de 1/4 da população Portuguesa. A sua 

localização geográfica, com o facto de englobar a capital do País, torna a AML num 
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centro estratégico no desenvolvimento económico, social e cultural, proporcionando 

assim, uma qualidade de vida privilegiada aos seus habitantes. 

 O Concelho de Cascais é constituído por seis freguesias – Alcabideche, Carcavelos, 

Cascais, Estoril, Parede e São Domingos de Rana – em que Cascais é sede de município 

com uma área de 99,07 km² e com cerca de 180 mil habitantes. Este é limitado a Norte 

pelo Município de Sintra, a Sul e Oeste pela costa do Oceano Atlântico e a Leste pelo 

município de Oeiras (Carta 1, Anexo A). 

A pedreira do Safardão está localizada no lugar com a mesma denominação da 

respectiva freguesia de Cascais e tem uma área de licenciamento de 21.250 m², a qual  

não corresponde à área total de extracção e utilização nos trabalhos executados (Carta 2, 

Anexo A). 

A pedreira insere-se numa linha de charneira com o Parque Natural Sintra-Cascais. 

Este Parque Natural apresenta também um carácter de paisagem cultural classificada 

Património da Humanidade pela UNESCO, sendo um dos valores ímpares da AML pela 

sua riqueza biofísica, cultural e paisagística, exigindo, assim um Plano de Ordenamento 

do Território adequado que proporcione uma qualidade de vida e eficiente actividade 

turística e que seja capaz de valorizar o património natural e construído. Esta unidade 

territorial (Parque Natural Sintra-Cascais) abrange 1/3 da área total de Cascais com uma 

área de 144 km² e apenas 23.000 habitantes.  

 A área envolvente à área classificada do Parque Natural Sintra-Cascais apresenta 

características paisagísticas semelhantes, como tal, é evidentemente necessário 

implementar regras de ordenamento equivalentes às que regem o Parque Natural. 

 

1.2. Expansão urbana da área Metropolitana de Lisboa 

 Nas últimas décadas, o crescimento da ocupação da área metropolitana de Lisboa 

(AML) tem sido exponencial. É pois de uma enorme urgência criar estratégias de 

planeamento de ocupação futura que orientem, antes de mais, para uma sustentabilidade 

ecológica desta região. Na margem Norte do rio Tejo, as principais vias de acessibilidade, 

dos anos 50, proporcionaram um crescimento de edificação – em Cascais, Sintra, Loures 
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e Vila Franca. O Plano Director Municipal (PDM) dessa altura já previa esse crescimento 

linear, conciliado com estruturas “verdes” entre os aglomerados populacionais que se iam 

desenvolvendo ao longo desses eixos. Até aos anos 90 parecia passível de ser cumprido 

este sistema intercalar de centralidades urbanas e espaços “verdes”, mas o aumento da 

população tem-se mostrado desmesurado. Entre 1970 e 1981 a população da AML teve 

um aumento de cerca de 35 %, o que representa 27 % da população do continente em 

1981 e 10 % nos anos 90 (Fernandes, 1998b).  

A construção tem tomado terreno, sem olhar a qualquer tipo de critérios de 

aptidão ecológica, ocupando todo o território intersticial previsto no PDM dos anos 60 do 

século XX, com um único objectivo de rentabilização e lucro dos terrenos. Com este 

súbito crescimento populacional na AML, a edificação implanta-se em manchas 

desconexas e com densidades exageradas, sem que as redes de circulação e equipamentos 

acompanhem esse crescimento. A partir dos anos 90, o espaço público urbano é desta 

forma negligenciado por uma Lei e uma Administração que não obriga os promotores 

imobiliários a construírem de forma organizada originando, por isso, uma malha urbana 

desorganizada. 

Como conclusão da análise dos métodos utilizados no desenvolvimento urbano, 

pode dizer-se “que a sua localização foi pensada como se de um puzzle se tratasse” 

(Magalhães, 2005, pp. 77), construindo em todo e qualquer vazio (sem edificação), sem 

qualquer modelo ou plano de desenvolvimentos metropolitano integrado. 

 “Esta colmatação continuada, com a ocupação edificada, mesmo dos 

ecossistemas que desde há muito estão protegidos por lei, conduziu a uma situação de 

crescimento em mancha de óleo, sem intercalações de espaços naturalizados, o que tem 

um impacto dramático na sustentabilidade ecológica metropolitana, bem como na 

qualidade de vida dos seus habitantes” (Magalhães et al., 2005, pp. 77). 

A zona do Guincho (Quinta da Marinha) tem sido alvo de uma forte e cobiçada 

construção imobiliária, prejudicando, o mais tradicional passeio de fim-de-semana dos 

lisboetas, degradando a plataforma de abrasão marinha extremamente instável. Esta área 

devia ser considerada uma das áreas naturais, com melhor qualidade cénica de área 

metropolitana de Lisboa. A proximidade com a capital acrescenta-lhe um valor 
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incalculável que devia ser reconhecido numa perspectiva de protecção e valorização 

ecológica. “A base da serra de Sintra, na vertente exposta a Sul, que ainda não foi 

completamente preenchida por edificação, deveria constituir uma almofada “verde” da 

serra, sem o que esta se reduzirá a um pequeno pico coberto de vegetação, a emergir de 

um denso maciço de betão (Magalhães et al, 2005 pp78).” 

 

1.3.Objectivos e metodologia de trabalho 

Este trabalho tem como principal objectivo elabora uma proposta de intervenção que 

pretende integrar, valorizar e reconverter o espaço da pedreira do Safardão, que 

presentemente apresenta um carácter altamente degradado, na paisagem naturalizada do 

sopé da Serra de Sintra. A reconversão da pedreira será o ponto de partida para um 

conceito de intervenção que torne este espaço numa área útil para a população com zonas 

de recreio passivo e activo, em consonância com a natureza e todo o seu enquadramento 

paisagístico.  

Para tal, será feita uma análise exaustiva do local para posteriormente desenvolver um 

projecto adequado às necessidades do espaço e da população. Neste caso é essencial ter 

em consideração a vegetação proveniente da regeneração natural, tentando o mais 

possível, manter e propor plantação de espécies autóctones existentes nos habitats da área 

envolvente. 

A caracterização dos parâmetros biofísicos e culturais será a fase inicial para 

posteriormente fundamentar e concretizar uma proposta consistente, sustentável e viável 

a todos os níveis, privilegiando as componentes ecológicas, social e económica para o 

espaço da antiga pedreira. A avaliação de problemas e potencialidades da área da pedreira 

são também elementos importantes a definir para a realização da proposta. 

A cartografia elaborada e cedida pela Câmara Municipal de Cascais, Foi base para 

uma análise e interpretação da área de estudo, nomeadamente a carta Geológica, acartada 

Curvas de Nível, carta de Hipsometria, carta de Declives, carta de Exposição Solar, carta 

de Capacidade de uso do solo, carta de Permeabilidade do Solo, bem como a carta da 

Vegetação Actual e a carta da Vegetação Potencial. O trabalho de campo foi uma 
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vertente que não foi descurada pois é essencial em qualquer tipo de análise e prospecção 

para uma proposta adequada e viável.  

 

2. Análise do Caso de Estudo 

 

2.1 Caracterização Biofísica e Ambiental 

 “Quanto maior número de perspectivas forem recolhidas sobre o conhecimento da 

Paisagem, maior é a probabilidade de se chegar a uma melhor compreensão da mesma” 

(Magalhães et al., 2005). 

 Como tal, a caracterização da paisagem é determinada através da definição e 

caracterização das componentes naturais e da dimensão histórica e cultural do território, 

constituindo assim um instrumento fundamental para posterior proposta de intervenção, 

não esquecendo também, que esta área se trata de um sistema que presentemente está em 

desequilíbrio. Os parâmetros descritos e analisados serão posteriormente considerados 

quando forem definidas as opções de intervenção no espaço. 

 

2.1.1. Geologia - Litologia 

Para um conhecimento e interpretação detalhada de uma paisagem a 

caracterização da Geologia de uma região é absolutamente fundamental, conjuntamente 

com outros domínios do conhecimento, para a interpretação ecológica (Abreu, 2007). A 

Geologia do concelho de Cascais é constituída, em grande parte do seu território, pelo 

maciço eruptivo de Sinta, marcando o concelho do ponto de vista geológico, orográfico e 

climático. Os materiais que afloram em grande parte do município datam das eras 

Mesozóicas e Cenozóicas, sendo os mais antigos os do Cretácico Inferior (140 milhões de 

anos), representados pelas formações de Maceira, Rodízio, Crismina, Cabo Raso e 

Guincho, formadas por rochas sedimentares como calcários, arenitos, margas, pelitos e 

que possuem maior representação espacial na parte ocidental de Cascais (Carta Geológica 

do concelho de Cascais). 
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Segundo a Carta Geológica de Portugal à escala de 1/50 000, folha 34-C 

(Ramalho et al., 2001), a área de estudo encontra-se inserida em afloramentos de 

calcários e margas com Choffatelas e Dasicladáceas datados do Hauteriviano-Barremiano 

inferior (C1HBa, Cretácico inferior). Estas formações são constituídas por calcários e 

margas acinzentadas muito fossilíferas com espessura que pode atingir cerca de 20 m, 

inserido nas formações do Guincho (Carta 3, Anexo A). 

 

2.1.2. Altimetria e Hipsometria 

A Carta Hipsométrica fornece informações referentes à forma do terreno, 

baseando-se na Altimetria, relativamente, às curvas de nível do terreno (Carta 4, Anexo 

A) e às áreas compreendidas entre as mesmas, segundo critérios que podem variar, 

dependendo da escala e do intervalo utilizado e da área em estudo.  

A delimitação das áreas é determinada, assim, de acordo com factores 

morfológicos que estão directamente dependentes da altitude, pois esta influencia vários 

factores, como a precipitação, distribuição da fauna e flora, e também o conforto 

bioclimático, entre outros.   

 Neste caso a área foi analisada a uma escala de 1/10 000, onde podemos constatar 

na Carta de Hipsometria (Carta 5, Anexo A) uma notória prevalência de maiores altitudes 

a Oeste da pedreira (interior) e que a pedreira está inseria numa zona de altitude 

intermédia, variando entre os 25 e os 50 metros de altitude. Esta carta apresenta assim 

uma topografia gradual que varia entre os 25 m e os 100 m de altitude.  

 

2.1.3. Hidrografia 

A hidrografia refere-se a todo o sistema de drenagem natural existente no terreno. 

A carta hidrográfica tem como base a altimetria (curvas de nível e pontos cotados) do 

terreno, onde são marcadas todas as linhas de drenagem natural. Esta é indispensável a 

todas as avaliações subsequentes.  

Na carta desenvolvida à escala 1 / 5 000 (Carta 6, Anexo A), podemos verificar 

que na área de trabalho passa uma linha de água bem marcada – Ribeira das Vinhas, que 
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mais a Sul irá desaguar directamente no mar na zona junto ao farol de Sta. Maria, sendo 

que no verão esta encontra-se seca nas zonas de escoamento superficial, devido à rápida 

infiltração das águas de precipitação devia à estrutura diaclasada das rochas carbonatadas.  

 

2.1.4. Declives e exposições  

O relevo é o factor ecológico, que mais condiciona a morfologia da paisagem e 

consequentemente a sua estrutura. A carta de declives tem como base as curvas de nível e 

os pontos cotados. Esta consiste num método de caracterização quantitativa do relevo, 

quantificando-o em classes de declives. O declive do terreno tem também uma grande 

influência na erosão do solo e geológica, bem como na infiltração e escoamento da água e 

do ar (Magalhães et al, 2007). Na carta de declives à escala 1/10 000 (Carta 7, Anexo A) 

foram consideradas seis classes: ≤ a 10 %; 10-15 %; 15-20 %; 20-25 %; 25-30 % e 

declives superiores a 30 %. No Caso da pedreira do Safardão observaram-se declives 

relativamente acentuados, comparativamente com a área adjacente, principalmente na 

zona deprimida da lagoa. Como tal, foi da maior importância ter estes factores em 

consideração na elaboração do projecto, em particular no desenvolvimento dos percursos 

e das áreas de estadia e recreio.  

 Outra componente que caracteriza o território e condiciona o conforto 

bioclimático e, consequentemente a aptidão da edificação é a exposição das vertentes, 

que avalia a radiação solar recebida durante o dia (Magalhães et al., 2007). A carta de 

exposições (Carta 8, Anexo A) foi elaborada considerando nove classes de exposição 

dominante, a saber; encostas expostas a Norte, a Nordeste, a Este, a Sudeste, a Sul, a 

Sudoeste e a Oeste. A carta foi elaborada a uma escala de 1/5 000 para conseguir uma 

melhor percepção da situação do interior da pedreira. 

Da análise da carta constata-se que o território onde a pedreira está inserida tem 

uma exposição solar muito favorável, dado que as exposições norte são as menos 

representadas, apesar de conter uma grande área com uma ligeira exposição a Norte. É de 

notar que grande parte da área da pedreira está virada a Sudeste, o que lhe confere um 
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certo conforto climático, sendo que as exposições variam bastante tanto no interior da 

pedreira como em toda a área adjacente. 

 

2.1.5. Capacidade de uso do solo 

A Pedreira do Safardão encontra-se, na sua maioria, inserida numa área de solo 

urbanizado, que corresponde a um espaço caracterizado por um elevado nível de infra-

estruturação, abrangendo usos diversos e de suporte à actividade humana. Sendo esta, 

actualmente, uma área com potencialidade onde já se observa alguma vegetação 

espontânea, pretende-se preservar e reforçar os valores naturais e paisagísticos 

fundamentais ao suporte do equilíbrio da estrutura ecológica urbana. As características 

naturais, culturais e paisagistas da área de estudo devem ser desenvolvidas e valorizadas a 

fim de assegurar um conjunto de funções ecológicas no meio urbano e de apoio ao 

recreio e lazer da população. (Carta 9, Anexo A – nota explicativa Anexo B). 

 

2.1.6. Permeabilidade do solo 

 O Solo é considerado como um recurso natural em permanente mutação com 

maiores ou menores potencialidades para a produção de biomassa e que intervém no 

balanço térmico da atmosfera. A sua fracção mineral é classificada em função da sua 

granulometria, ou seja, da sua constituição em areia, limo, argila e elementos grosseiros 

(Abreu & Pena, 2007). 

Apesar dos condicionalismos a que o solo está sujeito, este tem sido objecto de 

destruição em todo o mundo, quer pela edificação, quer por práticas culturais incorrectas 

que aceleram a sua perda por erosão, pela redução dos seus índices de fertilidade, ou por 

contaminação e neste caso pela própria exploração extractiva. 

A permeabilidade do solo e sub-solo é outro parâmetro fundamental para 

intervenção num determinado local, pois este permite-nos avaliar a capacidade de 

infiltração da água no solo. 
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 Para avaliar esta característica do solo e sub-solo consideram-se os factores 

geológico-litológicos (tipo, grau de fracturação, textura, estrutura e grau de meteorização 

da rocha) e tipo, textura e espessura do solo de cobertura (Abreu & Pena, 2007). As 

características do solo já foram referenciadas na nota explicativa da carta de Capacidade 

de uso do solo. Para analisar a permeabilidade do solo e sub-solo, altamente influenciada 

pela ocorrência de calcários e pela presença de terra rossa foram definidas cinco classes: 

Baixa, Moderada a Baixa, Moderada, Moderada Alta e Alta (Abreu & Pena, 2007). Os 

solos com características de Solo Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais 

Calcários Normais, de calcários compactos ou dolomias, correspondem à classes 

Moderada a Baixa. Tendo em conta a carta elaborada, a área da pedreira apresenta, na sua 

maioria, uma permeabilidade baixa, pelo facto de a maioria dos solos representados 

estarem incluídos na área social. Segundo o levantamento de campo desta área, esta 

corresponde a uma área relativamente aplanada onde é evidente manchas de terra rossa e 

grande parte da área já se encontra revestida por vegetação de porte herbáceo e arbustivo, 

o que lhe confere, na realidade, um carácter destinto do classificado (área social). Através 

das características ecológicas do subsolo e do solo e ainda as observações realizadas 

durante o levantamento de campo, pode concluir-se que a área da pedreira apresenta uma 

permeabilidade moderada a baixa (Carta 9.1, Anexo A). 

 

2.1.7. Flora 

 Com recurso a um SIG foram delimitadas manchas de vegetação homogénea 

sobre o ortofotomapa do concelho de Cascais datado de 2007, do qual resultou a Carta de 

Vegetação Natural Actual. 

A área da pedreira encontra-se na unidade estrutural mais a sul do concelho de 

Cascais, uma zona aplanada constituída por terrenos de origem calcária. A área da 

pedreira é, por isso, caracterizada por uma alteração mais ou menos intensa devido à 

exploração e extracção da pedra, junto a aglomerados urbanos. Actualmente, a vegetação 

dominante consiste em espécies vivazes nitrófilas como a tágueda (Dittrichia viscosa L.), 
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a talha-dente (Piptatherum miliaceum L.) e o funcho (Foeniculum vulgare L.), sem 

qualquer interesse para a conservação (Carta 10, Anexo A, Melo et al., 2009). 

Já numa análise mais aprofundada feita na visita de campo ao local é de salientar 

que devido às características do solo desenvolvido sobre calcários (solo com textura 

argilosa), os pequenos Quercus coccifera L. acabam por ser prejudicados no seu 

crescimento. O zambujeiro (Olea europaea var sylvestrys L.) é uma árvore que 

facilmente se desenvolve. Além destas espécies, ocorre também uma pequena mata de 

pinhal bravo (Pinus pinaster L.) numa vasta área da pedreira. 

A linha de água que passa na área da pedreira encontra-se bastante degradada, 

onde é notório o domínio de canaviais de Arundo donax L. e silvados (Rubus ulmifolius 

L.). 

Com base na carta de solos é também possível elaborar uma carta de vegetação 

potencial em que devido ao solo desenvolvido sobre materiais calcários da área da 

pedreira apresenta condições para o desenvolvimento de série do Carvalho-cerquinho 

(Carta 10.1, Anexo A). 

 

2.2. Diagnóstico 

 O trabalho de campo tem como principal objectivo indicar e compreender os 

elementos físicos que contribuem para a compreensão da paisagem e do local, ou seja, 

este é um processo que permite compreender o espaço e definir aquilo que se vê 

diferenciando daquilo que realmente é.  

 Como já foi referido anteriormente, o Concelho de Cascais vive uma expansão 

urbana, com uma ocupação do solo bastante densa, principalmente a Nascente, 

diminuindo para Oriente e Litoral, a qual apresenta boa qualidade do Espaço Urbano na 

área mais próxima da Vila de Cascais. Relativamente à ocupação urbana a Norte e 

Nordeste do concelho da Cascais, esta apresenta aspectos contrários devido à sua situação 

geográfica mais interior e à auto-estrada (A5) que liga Lisboa – Cascais criando uma 

barreira relativamente ao litoral, dividindo o espaço urbano consolidado, comprometendo 
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Fig.2: Localização da pedreira do Safardão no concelho de Cascais 
 

também a unidade geomorfológica e biofísica dos vales da Ribeira das Vinhas e Caparide 

(Enquadramento Regional. Revisão do plano Director Municipal de Cascais, 2013).   

A área em estudo compreende cerca de 15 ha, sendo que a delimitação 

corresponde à área da pedreira e à área adjacente próxima com características com algum 

potencial intrínseco de qualidade de paisagem.  

Relativamente à antiga pedreira do Safardão, esta encontra-se inserida entre áreas 

urbanas, na sua maioria, com casa unifamiliares com algum terreno e piscina. Faz 

fronteira com três localidades, a sul com o bairro de Birre, a Oeste com o Bairro da Areia 

e a Este com a Aldeia de Juso, enquanto que, a Norte faz fronteira com uma área 

adjacente ao Parque Natural Sintra-Cascais com carácter de área protegida, encontrando-

se actualmente, em parte, vegetalizada com vegetação espontânea. 

 A partir da interpretação da planta de localização da área de estudo (Carta 1, 

Anexo A), com base no ortofotomapa de parte da área do concelho de Cascais (Fig. 2), é 

de notar a proximidade a áreas urbanizadas, assim como a uma ciclovia que circunda uma 

grande área do município de Cascais. Assim como o cariz rural em que se insere, com 

áreas dominadas por vegetação espontânea de baixo e médio porte (Carta 2, Anexo A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Papel da Arquitectura Paisagista na Recuperação de uma Pedreira 

Aplicação a uma pedreira no Concelho de Cascais 
 

 

 
52 

2.2.1. Usos do espaço actual  

Actualmente, a área de estudo está aparentemente esquecida e abandonada, 

contudo, apresenta fortes indícios de actividades ligadas à extracção de pedra, caminhos 

bem marcados, blocos de pedra “à espera” de destino, animais de guarda junto ao edifício 

de apoio, entre outros, como se pode ver nas figuras 3, 4 e 5. O facto, de parte desta área, 

estar licenciada e pertencer a uma entidade privada (Polibloco – Industria de Mármores e 

Granitos, Lda) dificulta o papel da Câmara de Cascais na questão do aproveitamento e 

reabilitação da área.  

Na zona da pedreira encontra-se também, como já referido, uma zona deprimida, 

consequência da alteração da topografia, coberta de água (lagoa) com cerca de 5 m de 

profundidade na zona central da pedreira ocupando cerca de 7 % da área total (Fig. 6). Os 

limites da pedreira não estão bem definidos, apenas estão definidos os caminhos com 

vegetação natural e entulho ao longo dos mesmos. Há um notório percurso entre dois 

pontos de interface, com carácter de passagem de veículos, um a norte da pedreira e outro 

a sul com ligação a ruas municipais. 

 Fig.3: Caminho bem marcado pela passagem de máquinas pesadas na pedreira do Safardão (concelho de 
Cascais) 

Fig.4: Vegetação espontânea adjacente ao caminho existentes na pedreira do Safardão (concelho de 
Cascais) 
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Fig. 5: Área de fronteira marcada por desperdícios 
da exploração na Pedreira do Safardão 

  Fig.6: Lagoa Central na área de exploração na 
pedreira do Safardão (concelho de Cascais) 
 

Para uma melhor compreensão da situação actual do espaço a reabilitar, realizou-

se um plano esquemático, representativo das problemáticas e potenciais da pedreira, com 

base no ortofotomapa (Fig. 7) 
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Fig. 7: Interpretação da situação actual da pedreira do Safardão (concelho de Cascais) 
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Na figura 8 pode ter-se uma melhor percepção dos principais problemas da área 

de estudo, onde a actividade extractiva é uma característica bastante notória. A imagem 1 

é bastante representativa da desordem da colocação de desperdícios criando uma 

acrescida poluição visual. A imagem 2 é representativa do mau estado dos acessos e 

caminhos dentro da área da pedreira. A figura 3 representa o risco da área deprimida, este 

não tem qualquer tipo de segurança ou vigilância bem como iluminação, criando assim 

uma das características de maior risco de segurança relativamente à pedreira. Já a 

imagem 4 está associada às actividades ilegais que ainda se fazem notar pelas gruas e 

instrumentos de escavação. Os edificios de má qualidade associados à indústria, na 

imagem 5, são também elementos a ter em conta. Por fim, na imagem 6 há um notório 

mau aproveitamento do espaço onde estão colocados grande parte dos desperdícios. 

 
Fig. 8: Imagem representativa das principais problemáticas da pedreira do Safardão em Cascais. 
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Já a Figura 9 apresenta os principais potenciais da área da pedreira a ter em conta 

numa proposta futura. Onde é bem clara, na imagem 1, a extensão de vistas para a Serra 

de Sintra, visto que esta se encontra no sopé da mesma há um grande amplitude de vistas. 

A imagem 2 apresenta uma área ainda considerável da pedreira com vegetação de grande 

porte em bom estado de conservação. A proximidade com centros urbanos, representado 

na imagem 3, é bastante importante no ponto e vista da utilização do espaço, tentando 

perceber quais as principais necessidades da população residente ou possíveis visitantes, 

visto que Cascais é uma vila histórica que atrai bastante turismo durante todo o ano. Já 

imagem 4 está relacionada com a lagoa e os seus potenciais na criação de um espalho de 

água e uma zona mais fresca do parque. Como se pode ver na imagem 5 há uma linha de 

água que passa dentro da área da pedreira. Há caminhos bem traçados que poderão ser 

utilizados na proposta de recuperação, como podemos ver na imagem 6. Por fim, temos a 

imagem 7 onde se pode perceber a vasta envolvente natural bastante desenvolvida, 

fazendo fronteira com o Parque Natural Sintra-Cascis.  

Com estes elementos há uma melhor percepção dos pontos-chave a ter em conta 

numa proposta viável tentando, assim, tirar o maior partido dos potenciais da área a 

reabilitar. 

 

 



O Papel da Arquitectura Paisagista na Recuperação de uma Pedreira 

Aplicação a uma pedreira no Concelho de Cascais 
 

 

 
56 

 

Fig. 9: Imagem representativa dos principais potenciais da pedreira do Safardão em Cascais. 

2.2.2. Impactos provocados 

 Quando se observa o estado de abandono do espaço, percebe-se que há uma clara 

regeneração da vegetação natural espontânea, embora sem grande diversidade de 

vegetação. O abandono e a degradação evidente em que o espaço se encontra promove o 

mau uso do espaço. As escombreiras já se encontram fortemente vegetalizadas, deixando 

apenas as áreas de passagem (caminho) a descoberto, devido à compactação efectuada 

pela passagem de veículos pesados. Na área deprimida que se encontra coberta de água, 

apresenta, apenas, vegetação na sua periferia, criando uma evidente insegurança pois não 

existe qualquer tipo de protecção ou vedação e não apresenta qualquer tipo de iluminação 

no período nocturno. Nesta vegetação é notória a presença de espécies arbóreas e 
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arbustivas da flora autóctone, como por exemplo: Pinus pinea L., Olea europaea L., 

Dittrichia viscosa L., Piptatherum miliaceum L., entre outras. 

 As alterações na topografia, resultantes da extracção da pedra, geraram uma zona 

de deprimida onde ocorre a retenção de águas das chuvas, e que apresenta taludes 

bastante inclinados, parecendo encontrar-se mais ou menos estabilizados por vegetação 

natural espontânea (Fig. 10).   

 Ao longo de quase toda a pedreira são notáveis os blocos de pedra de variadas 

dimensões e de natureza calcária, que se encontram de forma desordenada no espaço, 

embora alguns também se encontram colocados estrategicamente de forma a criar uma 

barreira aos automóveis nos pontos de passagem (Fig. 11). Os edifícios de apoio à 

actividade são de má qualidade estrutural e sem qualquer interesse ou potencial para 

posterior aproveitamento. 

 
 Fig. 10: Lagoa central da área de exploração da 
pedreira do Safardão revestida por vegetação                       

Fig. 11: Desperdícios da exploração de pedra da 
pedreira do Safardão 

 

Apesar da actividade extractiva estar desactivada, é evidente a permanência da 

actividade transformadora no local. As estruturas anexas à lagoa (Fig. 12), apresentam 

um carácter fabril em que é notória a presença de trabalhadores activos. 
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Fig. 12: Zona fabril da pedreira do Safardão (concelho de Cascais) 

 

A questão, não menos importante, da insegurança neste local é também de referir 

como sendo um dos grandes impactos desta área. Refere-se o facto deste espaço não se 

encontrar vedado em nenhum dos seus acessos e da área deprimida também se encontra 

desprovida de qualquer tipo de vedação ou segurança, sendo acessível a qualquer pessoa 

(em particular a crianças) ou animal, constituindo assim, forte perigo de queda. 

As escombreiras que se observam permanentes na pedreira (Fig. 14) resultam de 

material excedente, desperdiçado da actividade, e misturado com terras superficiais. Estes 

são elementos importantes de referir porque é material que poderá vir a ser utilizado na 

fase de recuperação da paisagem. 

 

                                        

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 13: Escombreiras presentes no local da exploração da pedreira do Safardão 
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3. Conceito de intervenção  

No Concelho de Cascais é notória a preocupação na preservação da natureza e das 

belezas naturais: Assim existem no concelho zonas onde a coexistência entre seres 

humanos e natureza é bastante promovida, como por exemplo no caso do centro de 

interpretação das dunas da Crismina. Um dos grandes exemplos desta situação é o 

próprio Parque Natural que apresenta uma enorme variedade de paisagens, incluindo 

dunas, florestas, lagoas, um trecho acidentado de costa, onde as praias se intercalam com 

arriba altas, o reconhecido Cabo da Roca e no centro da imponente Serra de Sintra uma 

área classificada como Património Mundial pela UNESCO. 

Os desportos colectivos de aventuras, caminhos florestais e percursos com as devidas 

condições para a prática de equitação, entre outros, são actividades/soluções propostas e a 

inserir no plano de reabilitação da área de estudo.  

O local em estudo apresenta enorme potencialidade natural e cénica, encontrando-se 

no entanto ao abandono. No sentido de contrariar esta evolução de degradação e também 

no desinteresse que parece existir pelo espaço, desenvolveu-se, neste trabalho, uma 

proposta de intervenção para o mesmo procurando potenciar as sua características 

positivas. 

O conceito que aqui se apresenta, sugere uma utilização e exploração económica do 

local sem descurar a identidade do mesmo, tendo como base as competências do 

arquitecto paisagista e a aplicação dos seus conhecimentos em espaço público. Para o 

desenvolvimento dos trabalhos foi considerado o passado do espaço, nomeadamente o 

seu carácter industrial, sendo este um dos pontos influenciadores para a escolha do 

conceito.  

O aproveitamento desta área como Parque urbano de actividades colectivas e área de 

lazer turístico necessitou de um estudo aprofundado relativamente aos potenciais 

impactos que daí poderão advir. O conceito desta reabilitação será desenvolvido de forma 

a realizar um projecto sustentável e viável a todos os níveis, privilegiando as 

componentes ecológica, social e económica.   
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Com um espaço amplo, árvores bem desenvolvidas e atravessado por uma linha de 

água – a Ribeira das Vinhas – este é um espaço ideal para promover a sustentabilidade 

ambiental e a prática de desportos colectivos ao ar livre, permitindo e implementando o 

contacto directo com a natureza. Haverá também um circuito de manutenção, que desafia 

os amantes do desporto a percorrerem o espaço por caminhos que passam por cima da 

lagoa.  

 

3.1. Enquadramento na paisagem envolvente  

 O conceito deste projecto partiu da ideia de integrar a área da pedreira na área 

natural envolvente com a reabilitação da flora, fauna e todos os outros recursos 

associados. Terá também uma vertente de lazer e recreio para um maior aproveitamento 

da área por parte da população. Como tal, é essencial fazer uma caracterização de todo o 

espaço que envolve a área a reabilitar. 

 O enquadramento da paisagem envolvente implicou, numa primeira fase a 

identificação dos elementos naturais e culturais que, de certa forma, poderão influenciar a 

área da pedreira a reabilitar. A partir dessa avaliação será desenvolvida uma rede de 

acessos entre os pontos de maior influência na pedreira. Esta rede, visa principalmente 

englobar as povoações mais próximas, com o intuito de promover a utilização de um 

espaço de lazer comum, com actividades diversas. 

 

3.1.1. Elementos Naturais e culturais de referência 

Consideram-se elementos naturais e culturais relevantes, todos aqueles que 

influenciam e contribuem para o enriquecimento da paisagem adjacente à pedreira e na 

sua reabilitação. Posto isto, é importante enumerá-los, recuperá-los e enquadrá-los no 

conceito de intervenção, funcionando, assim, como pontos de referência e elementos 

influentes no desenho. 

Os acessos ao espaço de intervenção acabam por fazer parte destes elementos, 

assim como os caminhos pedonais existentes, a lagoa, a vegetação autóctone e, alguns 

elementos construídos na área da pedreira. 
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3.1.1.1. Acessos   

 A área a reabilitar encontra-se numa zona estratégica relativamente aos acessos. 

Começando pela ciclovia que percorre Cascais passando pela estrada de acesso ao 

Guincho e que passa numa zona muito próxima da área da pedreira, sendo um dos 

acessos mais favoráveis. O facto da pedreira estar inserida num bairro urbanizado 

relativamente novo, assume também condições de acessos privilegiados. 

Os acessos propostos estão em consonância com os pontos de entrada já 

existentes, sendo que já se encontram bem distribuídos, dois a Norte, uma a Este e outro a 

Sul, que se consideram suficientes relativamente às dimensões do espaço e ao conceito 

defendido (Fig. 13). 

 As entradas a Norte estão associadas, uma ao parque de estacionamento e a outra 

a uma área ampla e aplanada para uma possível proposta de criar uma zona para 

desportos diversos, dando acesso também a um caminho “selvagem” criado pelas pessoas 

que por lá passam, podendo estes ser confortavelmente acessíveis a qualquer tipo de 

utilizador do espaço, já a entrada a Este está associada ao final de uma rua de habitações 

(Rua de Santa Vitória) e por fim, a entrada a Sul encontra-se ao longo da Rua das 

Papoilas numa zona de casas maioritariamente unifamiliares, servindo, na maioria peões 

ou veículos cicláveis, como se pode perceber na Fig. 14, no ponto 3.2.3 que refere as 

temáticas dos percursos propostos. 

 

3.2. Proposta de intervenção 

A estratégia de intervenção desta proposta teve como principal intenção, a criação 

de um espaço amplo, de lazer e com actividades de grupo, tudo isto integrado numa 

pedreira aparentemente abandonada. Esta terá, também, como objectivo, a reutilização, 

sempre que possível, do material deixado na pedreira, assim como de todos os 

desperdícios produzidos.  

 A criação de percursos temáticos surge no seguimento da análise realizada, 

directamente no local e com a intenção de dinamizar e atrair a população para aquele 
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local com grande potencial, tanto a nível de localização como do próprio cenário da Serra 

de Sintra que o envolve. 

 Esta proposta de intervenção terá, também, um grande papel a nível da 

recuperação da vegetação, assim como na reintegração da antiga pedreira na sua 

envolvente, salvaguardando assim mais um espaço que se encontra comprometido devido 

ao seu estado de aparente abandono. 

O programa realizado para a implementação de um Parque essencialmente para 

actividades de grupo e lazer prevê, desde o início, a utilização do espaço de forma 

sustentável, respeitando o lugar enquanto património histórico e natural prevendo porém 

um novo uso, capaz de atrair utilizadores de diferentes faixas etárias e capacidades 

motoras. Partindo do princípio que as características do espaço devem ser mantidas, de 

forma a não tornar irreversíveis as suas mudanças, as actividades foram criteriosamente 

escolhidas e desenhadas, não envolvendo mudanças de extremo impacto. Foi também 

tida em conta a demografia da envolvente assim como os potenciais utilizadores do 

espaço, pelo que várias estratégias foram delineadas para a acessibilidade, tanto através 

de mobilidade suave como por vias de transporte automóvel.  

Como objectivos programáticos será delineada uma estratégia para a vegetação 

que passa pela delimitação da área de intervenção através de uma barreira de vegetação e 

pela criação de clareiras e secções para as diferentes actividades a desenvolver no parque, 

utilizando a vegetação como forma de as individualizar e reduzir o seu impacto na 

envolvente. Relativamente ao edificado, o programa baseou-se na sua demolição, visto 

que está altamente degradado e com más estruturas de construção, não apresentando 

qualquer interesse de recuperação. Como alternativa será proposto um pequeno quiosque, 

como ponto de apoio e serviço ao parque. 

A segurança não foi descurada do programa, tendo sido planeado a delimitação do 

espaço com barreiras físicas que promovem a segurança do local 24 horas / dia e, 

nomeadamente iluminação nocturna.  

Relativamente aos acessos, programou-se o aproveitamento dos acessos já 

existentes e traçaram-se novos percursos adaptados ao carácter do parque, incluindo 

circuitos “hípicos” e uma ligação entre os quatro pontos de entrada do parque. O 
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programa prevê igualmente a criação de acessos exteriores à rede rodoviária (autocarros) 

e percursos cicláveis, para além da criação de um parque de estacionamento para 

automóveis e bicicletas e para veículos com condutores de mobilidade reduzida. 

Relativamente às actividades passivas, programou-se inicialmente a criação de 

espaços distintos, próprios de um parque urbano, como uma área de descanso e 

contemplação junto à lagoa, com uma vista privilegiada para a Serra de Sintra e equipado 

com mobiliário urbano de estadia (bancos), um parque infantil e um parque de merendas. 

 

Já as actividades de grupo foram tidas em conta, com o planeamento de um 

campo de futebol e quatro campos de ténis vedados e equipados e servidos por um parque 

de estacionamento.  

 

3.2.1. Plano Geral 

O plano geral (Fig. 14 e Carta 11, Anexo A) apresenta as diferentes componentes 

do projecto, sobrepostas de forma a caracterizar a proposta de intervenção. Embora não 

seja compreensível o conceito de sectorização do espaço, facilmente se verifica que as 

estruturas destinadas a lazer activo se encontram distanciadas das estruturas de lazer 

passivo. Para além das estruturas para lazer foram igualmente planeados serviços de 

apoio ao utilizador, nomeadamente casas de banho, cafetaria e postos de informação. 

Considerando as actividades que a proposta oferece, e o vasto espectro de público-alvo, 

todas estas estruturas são fundamentais para o funcionamento do espaço e para o conforto 

do utilizador. É de realçar a existência de uma zona nobre, situada numa zona central do 

parque com vista privilegiada (anexo A, Carta 11.1). Esta zona é distinguível das 

restantes por apresentar um pavimento diferenciado para a circulação pedonal (calçada de 

calcário), e também um maior cuidado na colocação de espécies arbustivas e arbóreas. 
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Fig. 14: Plano geral proposto para a Pedreira do Safardão em Cascais, com área de recreio activo (campos 
de jogos) a Norte, uma área de lazer central com um bar e uma zona de recreio passivo a Sul com um 
parque de merendas e um parque infantil, é também notável as diferentes manchas de vegetação e as áreas 
ajardinadas. 
 
3.2.2. Limites 

 Os limites do espaço encontram-se bem marcados pelos loteamentos habitacionais 

existentes, pela própria distribuição da vegetação que regenerou naturalmente e pela 

existência da Rua das Papoilas. Apenas houve a necessidade de reforçar os limites da 

área de intervenção a Norte da pedreira devido à relação próxima com uma área 

naturalizada, com carácter de protecção, como se pode ver na Fig.14 referente ao plano 

geral. 

 Os limites ao longo da Rua das Papoilas serão marcados por uma sebe de 

compartimentação composta por arbustos autóctones, como por exemplo: Erica 

umbellata L., Berberis thunbergii L.; Pittosporum tobira nana L.; Taxus baccata 

‘Fastigiata Aurea’ L.. Esta escolha da vegetação teve em conta toda a paisagem 

envolvente e a própria segurança do local, no sentido de criar barreiras biofísicas que 

limitem o espaço.  
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3.2.3. Percursos 

Relativamente ao sistema de percursos que serão propostos (Carta 12, Anexo A), 

tendo em conta os caminhos existentes, marcados pelos veículos pesados, as curvas de 

nível que marcam e caracterizam a morfologia do terreno, o lago como o âmago e oásis 

do parque, assim como toda a vegetação existente. Os caminhos traçados foram pensados 

para qualquer tipo de utilizador, criando diversas temáticas e especificidades para cada 

um deles como se pode ver representado na Fig. 15.  

O percurso da lagoa (azul) caracteriza-se pela singularidade do elemento que o 

distingue (a lagoa). Este atravessa uma mancha arbórea chegando até à margem Norte da 

lagoa circundando-a e goza de um agradável plano de vista para a Serra de Sintra. Este, 

por sua vez tem ligação directa aos restantes percursos. O percurso sol-sombra (verde) é 

caracterizado pelos jogos de luz que a própria mancha de vegetação proporciona, criando 

nos visitantes um sentido de descoberta passo após passo. Este percurso penetra no pinhal 

denso terminando no ponto central, onde se pode encontrar a cafetaria e uma clareira 

contrastante com a sombra densa do pinhal. Já o percurso hípico (castanho) distingue-se 

no tipo de pavimento, acompanhando a linha de água (Ribeira das Vinhas) e uma via 

ciclável (cinza), terminando na área dos campos de jogos. Por fim o percurso lúdico 

(púrpura) é o mais curto, que faz ligação directa da entrada Sul à lagoa, contactando com 

o parque de merendas e a área de recreio destinada às crianças. 
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Fig. 15: Diagrama de temáticas pretendidas para cada percurso proposto para a pedreira do Safardão, com o 
percurso Azul (percurso da lagoa), percurso verde (percurso sol sombra), percurso castanho (percurso 
hípico), percurso cinza (via ciclável) e o percurso púrpura (percurso lúdico). As setas indicam as entradas. 

 
3.2.5. Áreas de recreio  

 No plano geral (Fig. 14 e Plano 11, Anexo A) são notáveis os diferentes espaços 

propostos para as diferentes actividades. Começando pelo necessário apoio aos 

utilizadores do espaço está previso no projecto um local de estacionamento de137 lugares 

devidamente organizados e com sombra em que sete deles estão reservados a pessoas 

com mobilidade reduzida, ficando este parque de estacionamento, localizado numa área 

que actualmente tem a mesma utilidade, mas de forma desorganizada (situado a Norte). 

 A área de recreio activo encontra-se numa zona aplanada, a Norte, adjacente à 

pedreira onde foi projectado um campo de futebol e quatro campos de ténis deviamente 

equipados. Foi criada também uma área a Sul da área de intervenção destinada a parque 

de merendas e uma pequena área de recreio infantil (Fig 14). 

 Já num conceito diferente e de certa forma alternativo surge o percurso hípico, 

não como uma área específica de recreio activo mas com a finalidade de dinamizar e 

agregar este percurso a uma série de picadeiros existentes nas imediações do parque.       
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3.2.4. Plano de Vegetação proposta 

A vegetação proposta para esta intervenção centra-se sobretudo ao nível das 

espécies arbóreas e arbustivas, sendo que prevalecem as espécies autóctones. Esta tem 

com objectivo promover a sucessão natural do revestimento típico do solo existente na 

área (um solo desenvolvido sobre rochas carbonatadas – Terra Rossa), tentando preservar 

ao máximo as espécies de grande porte já aí existentes. 

Através da carta de Vegetação Natural Actual e do ortofotomapa foi possível 

identificar grande parte da vegetação com interesse a preservar e a enquadrar na proposta 

(Quadros 4 e 5). 

 

Quadro 4. Árvores propostas no plano de plantação (Carta 15, Anexo A) 

  Quantidade Hábito Altura 
Árvores:       

(Cs) Cercis siliquastrum L. (Olaia) 62 Caduca 10 m  
(Fa) Fraxinus angustifólia L. (Freixo)             24  Caduca  35 m  
(Mf)  Myrica  faya L. (Faia da terra)  7 Perene 12 m 
(Oes) Olea Europaea var. Sylvestris L.(Zambujeiro)  23 Perene 15 m 
(Pn) Populus nigra L. (Álamo-negro) 50 Perene   20 m  
(Ppn) Pinus pinea L. (Pinheiro manso)   71 Perene 30 m 
(Ppt) Pinus pinasterL. (Pinheiro bravo)   38 Perene 30 m  
(Qc) Quercus coccifera L. (Carrasco)   23 Perene  5 m  
(Tg) Tamarix gálica L. (Tamariz)   20 Perene  5 m  
(Tb) Taxus baccata L. (Teixo)                        143  Perene 15 m  
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Quadro 5. Arbustos propostos no plano de plantação (Carta 15.1, Anexo A) 

 
Quantidade Hábito Altura 

Arbustos:       
(Am) Arundo mediterrânea L. (Cana) 12 Perene     5 m  
(Bt) Berberis thunbergii L. (Uva-espim-do-Japão)   37 Perene     2 m 
(Eu) Erica umbellata L. (Queiró)                              76 Perene  0,50 m 
(Lo) Lavandula officinalis L. (Alfazema)   122 Perene     1 m  
(Pl) Pistacia lentiscus L. (Aroeira) 3 Perene     4 m  
(Ro) Rosmarinus officinalis L. (Alecrim) 107 Perene 1,20 m 
(Ptn) Pittosporum tobira nana L. (Pitósporo)       116 Perene     3 m  
(Jm) Junco maritimum L. (Junco) 42 Perene 0,80 m  
(Jt) Juniperus turbinata L. (Zimbreira)  27 Perene     1,50 m 
 

3.2.6. Áreas de contenção junto ao lago 

 Para um melhor desfrute do lago e todo o ambiente de frescura que este traduz é 

absolutamente necessário mantê-lo nas melhores condições de higiene e segurança para 

os utilizadores. Como tal será proposto uma guarda de segurança em aço em toda a zona 

Norte da lagoa e a Sul um revestimento com vegetação servindo de contenção de terras e 

barreira aos utilizadores do espaço. Propõem-se também a verificação da estabilidade de 

todos os taludes por técnicos especialistas pois aqueles são modelados de modo a 

aproveitar material excedente da exploração para criar um acabamento o mais estético 

possível (Carta 11.1BB’, Anexo A). 

  

3.2.7. Plano de pavimentos 

 Os pavimentos foram pensados com base na envolvente em que se inserem, e na 

criação de conforto tanto a nível de mobilidade como ecológico e económico (Carta 14, 

Anexo A). Foi tido em consideração o uso destes pavimentos pelas pessoas de 

mobilidade reduzida tentando minimizar acessos com declives com uma percentagem 

acima dos 4%.  

O pavimento dos percursos pedonais/cicláveis são assim constituídos por solo 

estabilizado com uma camada de gravilha, minimizando os custos e o impacto a nível 
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ecológico, apenas na zona central (adjacente à estrutura de apoio e estadia) se propõe um 

material mais caro e com características mais nobres, como o revestimento em lajes de 

calcário com dimensões variadas, para valorização e dar aproveitamento ao material 

excedente da exploração e um apontamento em Deck de madeira, fazendo assim 

sobressair o ponto central e de interligação da proposta. Foi igualmente pensado um 

pequeno pontão na zona Sul da lagoa, em betão que permite uma maior aproximação e 

desfrute do espelho de água que ali se forma (Carta 11.2 CC’, Anexo A). Para uma maior 

segurança, os percursos hípicos apresentam um carácter a nível de estrutura do pavimento 

distinto dos percursos pedonais. Assim, o percurso hípico é, por sua vez, constituído por 

solo estabilizado, criando uma superfície suave e regular a baixo custo, conferindo-lhe 

um pavimento com boa permeabilidade. A nível de acessos rodoviários propõe-se um 

tapete betuminoso, para fazer a ligação às áreas de estacionamento, áreas essas 

implantadas em pavimento com uma estrutura de grelha de enrelvamento em betão, 

proporcionando assim um pavimento estabilizado, altamente permeável e inserido no 

conceito do resto do parque. 

Relativamente às áreas das actividades desportivas, apenas houve necessidade de 

criar uma área com um revestimento específico em terreno desportivo em solo bem 

compactado na zona dos campos de jogos. 

Na área de recreio destinada às crianças a proposta é de inserção de pavimento de 

ladrilho elástico de segurança composto por resinas de poliuretano, borracha reciclada e 

pigmentos, adequado para parque infantis. Na zona do parque de merendas optou-se por 

um pavimento de betão de classe C20/25 (B25) S3 com microfissuras mais verniz aquoso 

(Carta 11.2 DD’, Anexo A).  

 

3.2.8 Plano de mobiliário  

Neste plano, estão representadas todas as peças de mobiliário exterior utilizadas 

no projecto e que permitem criar um ambiente mais acolhedor.  
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Na fase de análise, verificou-se que a insegurança é um problema evidente no 

local, principalmente junto da lagoa, razão pela qual se inclui neste plano a aplicação de 

guardas de segurança ao longo da margem Norte desta (Carta 19, Anexo A).  

Ao longo do percurso da lagoa, foi também planeado um banco em betão 

agarrado ao próprio percurso sem descontinuidade para que as pessoas que se deslocam 

neste percurso possam repousar sem terem que se deslocar para a zona central onde se 

encontra a cafetaria. 

No parque de merendas optou-se por mobiliário que fosse adaptado a pessoas com 

mobilidade reduzida, visto que um dos objectivos deste projecto seria criar um espaço de 

eleição para todas as pessoas. Assim, serão colocadas 12 mesas que têm uma extremidade 

mais comprida numa das margens para que seja possível o acesso a cadeira de rodas. 

Neste espaço foram também planeadas seis papeleiras para que as pessoas não 

deixem o lixo espalhado pelo espaço, facilitando, assim a limpeza do mesmo. Junto ao 

parque de merendas, está o parque infantil, com todos os equipamentos necessários, para 

que este local seja também apropriado para encontros de família em que as crianças 

poderão brincar em segurança, perto dos seus familiares. 

 

3.2.9 Plano de iluminação  

Outro factor que foi identificado como gerador de insegurança é a falta de 

iluminação do local (Carta 16, Anexo A). Desta forma procedeu-se ao estudo da melhor 

maneira de o iluminar, chegando-se à conclusão de que será necessária a implantação de 

três tipos de iluminação: 

• Iluminação viária com raio de protecção de 8 metros e altura de 7 metros para 

colocar no estacionamento, na via automóvel, nos campos de desporto colectivo e 

ao longo de todo o percurso hípico; 

• Iluminação de rua com raio de protecção de 8 metros e altura de 5 metros para os 

percursos pedonal e ciclável e; 

• Iluminação de superfície LED com raio de projecção de 3 metros em toda a área 

central da cafetaria. 
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Conclusão 

Ao desenvolver esta dissertação reforçou-se a ideia já concreta de que a profissão 

de arquitectura paisagista abrange muito mais do que uma simples disciplina de 

vegetação ou planeamento, contem uma bivalência que abrange uma pluridisciplinaridade 

desde as Ciências da Terra até à própria criatividade pessoal e, a cima de tudo, nunca 

esquecendo a Natureza e a Biodiversidade caracterizadoras de uma qualquer Paisagem.  

Para um eficiente desenvolvimento de uma proposta de recuperação de uma 

pedreira, procurou-se clarificar os conceitos chave, na sua maioria apreendidos ao longo 

de todo o curso de aprendizagem tanto a nível de licenciatura como de mestrado.  

Durante a fase de pesquisa e revisão de conceitos práticos referentes ao tema de 

recuperação e reabilitação de paisagens degradadas, foi notório o forte sentimento de 

posse por parte do Homem pelo território, apesar de limitações concisas, da legislação em 

rigor e do extenso trabalho desenvolvido pelas entidades responsáveis, a intervenção do 

Homem é ainda bastante invasiva e na maioria das vezes sem preocupação da sua 

recuperação após o período de uso. 

O planeamento de recuperação de uma pedreira é desenvolvido de dentro e para 

dentro da pedreira, inserido numa metodologia projetual como qualquer outro projecto de 

arquitectura paisagista, tendo em conta todas as características do espaço e o seu 

potencial. É reconhecido o facto que as pedreiras serem um factor “chave” no 

desenvolvimento de uma comunidade, a curto prazo, com potenciais económicos e com 

um forte dinamismo comercial, influenciando actividades paralelas, mas é também de 

reconhecer que a sua reabilitação posterior é igualmente potenciador de um espaço 

valorativo para essa mesma comunidade. 

Relativamente à legislação que vigora, relativa a todas as questões referentes a 

este tema, nomeadamente o Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro, obriga à 

recuperação paisagística de pedreiras nas explorações que abriram após 2001 no 

seguimento do Decreto-Lei nº 270/2001 em vigor a 6 de Outubro de 2001, garantido 

assim uma intervenção de reabilitação após exploração. No caso de estudo foi possível 

perceber que muito pouco tem sido feito relativamente a este assunto em toda a área de 
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Cascais. Nota-se uma preocupação referente à reabilitação deste tipo de espaços mas os 

projectos acabam por ficar parados por diversas razões. 

O desenvolvimento do conceito de suporte para o desenho do projecto de 

reabilitação da pedreira apresentado, foi desde o início entusiasmante, contudo foi tido 

sempre em consideração o facto de este estar a ser desenvolvido sobre bases muito 

específicas e numa zona sensível, embora com muito potencial. Para que o conceito não 

derivasse para algo utópico e insustentável, foi necessária a constante pesquisa sobre 

possíveis actividades a desenvolver para um eficaz aproveitamento do espaço tendo em 

conta a sua localização geográfica e os seu potenciais utilizadores, mas também relativa 

às aptidões e capacidades do espaço. 

Este espaço pretende ser um ponto de encontro e de actividades de grupo, com 

características bem específicas que proporcionem o interesse por parte da população. Para 

esse efeito foram definidas três áreas utilitárias bastante destintas. Uma área de estadia, 

outra de actividades de grupo e outra de actividades passivas, de forma a que este parque 

tenha uma utilidade adequada aos diversos utilizadores. 

Neste sentido, a metodologia utilizada foi de extrema utilidade, levando desde o 

início a pensar em todo o processo projetual como um círculo constantemente dependente 

das dinâmicas internas.  
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