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A - INTRODUÇÃO
O presente projeto tem como objetivo final a atribuição dos direitos de exploração de massas
minerais de argilas vermelhas, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º270/01 de 06/10,
alterado pelo Decreto-Lei n.º340/07 de 12/10, na pedreira “Vale da Fonte”, sita nas freguesias de
Soure e Redinha, respetivamente nos concelhos de Soure e Pombal, e nos distritos de Coimbra e
Leiria, à empresa PROCESSAR – Exploração e Tratamento de Argilas, Lda, com sede em Rua Casal
de Além, n.º1, 3105-228 Meirinhas, Pombal.
Na realidade, o licenciamento assenta num projeto global de regularização de exploração que se
denominou por Projeto de Fusão/Ampliação/Alteração de Regime/Regularização das pedreiras
n.º5316 “Vale da Fonte” e n.º6419 “Casconho”, ambas licenciadas pela Câmara Municipal de
Pombal em nome de outros exploradores (Preceram e Tecnargila).
Como a situação atual de exploração de ambas as pedreiras se configura num extravasamento
das suas áreas licenciadas, pretende-se regularizar a exploração destas áreas não tituladas por
licença pelo Decreto-Lei n.º165/2014 de 05 de novembro.
Uma vez que as pedreiras são contíguas às áreas envolventes em exploração não licenciadas, para
além da regularização desta situação, a legalização passa pela promoção da fusão de toda a área
intervencionada, e pela alteração de regime de licenciamento imposta pela área (> 5ha), pela
profundidade de escavação (> 10 metros), e pela produção (> 150000 ton/ano).
Considera-se exequível a complementaridade técnica e legal em que assenta a elaboração do
Projeto de Fusão/Ampliação/Alteração de Regime/Regularização, na medida em que a titularidade
das pedreiras e dos terrenos envolventes intervencionados pela atividade extrativa são agora do
mesmo explorador, a PROCESSAR, que recentemente adquiriu os direitos sobre esta área extrativa.
Neste contexto, e tratando-se de áreas totalmente intervencionadas pela atividade extrativa ao
longo dos últimos 25 anos, que englobam áreas não tituladas por licença, a apresentação deste
Plano de Pedreira enquadra-se no Pedido de Regularização de Exploração nos termos da alínea a)
do n.º1 do Art.º 1.º do Decreto-Lei n.º165/2014 de 05 de novembro.
A apresentação do procedimento de regularização foi realizada nos termos do Art.º 5.º do Dec.Lei
n.º165/2014 de 05/11 e do Art.º 2.º da Portaria n.º68/2015 de 09/03, enquadrando-se a

Pedreira “Vale da Fonte” – Plano de Pedreira

Página 1

Pedreira “Vale da Fonte”

elaboração do presente Plano de Pedreira no cumprimento do ponto E do n.º1 do Anexo IV da
Portaria n.º68/2015 de 09/03.
O objetivo final será o da legalização da pedreira “Vale da Fonte” ao abrigo do Decreto-Lei
n.º340/07 de 12/10, denominação que resulta do Projeto de Fusão/Ampliação/Alteração de
Regime/Regularização das pedreiras n.º5316 “Vale da Fonte” e n.º6419 “Casconho”.
B - APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DA EMPRESA
A atividade principal da Processar, Lda é a extração e comercialização de matérias-primas
destinadas à indústria da cerâmica estrutural. É uma sociedade por quotas com capital social de
130 000 Euros e NIPC n.º503 800 848, com sede em Rua Casal de Além, nº 1, Meirinhas, Pombal.
Com capital exclusivamente nacional e integrado no setor da cerâmica estrutural, o Grupo
Preceram SA, no qual está inserida a Processar Lda, é atualmente o maior produtor de tijolo
cerâmico em Portugal, dedicando-se à produção de produtos cerâmicos certificados para a
indústria da construção e comercialização de matérias-primas.
Esses produtos cerâmicos incluem tijolos, argila expandida (L.E.C.A. - Lightweight Expanded Clay
Aggregate) e termoargila, que são produzidos nas suas instalações distribuídas por Pombal,
Leiria, Águeda e Oliveira do Bairro.
O Grupo Preceram dispõe das suas próprias explorações de matérias-primas, sobretudo na zona
de Pombal, possuindo importantes reservas na zona de Oliveira do Bairro, a partir das quais
abastece a grande maioria dos fabricantes deste tipo de produtos localizados no Norte do país, as
suas fábricas de tijolo Preceram e Preceram Norte e ainda a de argila expandida Argex.
A imposição por parte do setor transformador ao setor extrativo dos recursos minerais, pressupõe
um ajustamento de toda a dinâmica produtiva a qual passa a ter como pilar principal a
capacidade de produzir argilas de qualidade com constância no tempo, que atuem de forma eficaz
como agentes ligantes e apresentem índices de plasticidade e resistência mecânica padronizados e
controlados.
Assim, a Processar, Lda considera que com a atribuição dos direitos de exploração das massas
minerais de argilas vermelhas na pedreira “Vale da Fonte”, a empresa aumenta os seus
quantitativos em reservas de argilas com características especiais com aplicabilidade na indústria
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cerâmica estrutural do “barro vermelho”, reforçando o seu posicionamento em sintonia com a
capacidade de corresponder às solicitações de exigência do binómio qualidade/quantidade
impostas pelos setores a montante de transformação e aplicação.
De modo a corresponder às especificações técnicas impostas pelas unidades transformadoras, a
Processar, Lda visou a aquisição de um conjunto de terrenos intervencionados envolventes às duas
pedreiras alvo de fusão/regularização, na denominada Jazida dos Arenitos e Argilas de Taveiro,
onde ocorre uma tipologia particular denominada por “Argilas Vermelhas do Marco do Distrito”,
matéria-prima que tem, fundamentalmente, aplicação na indústria cerâmica do “barro vermelho”.
Tendo em consideração os seguintes fatores: - presença do recurso com base em estudos de
avaliação qualitativa e quantitativa levada a efeito pelo CTCV; - localização geográfica da área
relativamente a agregados populacionais e vias de acesso à pedreira; - enquadramento da área da
propriedade relativamente às figuras de Ordenamento do Território e cartografia dos Planos
Diretores Municipais (PDMs) de Soure e Pombal, a Processar Lda diligenciou a aquisição dos
terrenos afetos à poligonal da pedreira “Vale da Fonte”, com 24,59 hectares, no limite das
freguesias de Soure (conc. Soure) e Redinha (conc. Pombal).
As massas minerais alvo de exploração na pedreira são constituídas por um corpo silto-argiloso
policromático, frequentemente com argilas avermelhadas, onde ocorrem pelitos vermelhos,
acastanhados ou rosados.
Em função da composição químico-mineralógica e parâmetros tecnológicos que definem a aptidão
cerâmica das argilas extraídas na pedreira “Vale da Fonte”, estas destinam-se ao abastecimento
das unidades transformadoras de cerâmica estrutural da região centro do país.
O presente Plano de Pedreira atende à correta aplicação das regras de arte de minas e pedreiras a
céu-aberto, seguindo-se o princípio das melhores tecnologias disponíveis (MTD’s) em harmonia com
a valorização técnico-económica da exploração, aproveitamento sustentável do recurso, segurança
e saúde dos trabalhadores, minimização do impacte ambiental induzido na envolvente, e com a
recuperação paisagística da área intervencionada.
C - ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO DO LICENCIAMENTO
A bacia sedimentar onde ocorrem as Argilas Vermelhas do Marco do Distrito, e onde se localiza a
pedreira “Vale da Fonte”, insere-se para além do limite definido a norte da área declarada cativa
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para argilas especiais de Águeda – Pombal – Barracão (Bloco E), pelas Portarias n.ºs 448/90 de
16/6 e 733/94 de 12/8, e Decreto-Regulamentar n.º137/90, de 16/06/90, conforme se visualiza
no mapa anexo apresentado na página seguinte.
Com base nos parâmetros inerentes à área intervencionada da pedreira “Vale da Fonte”, o
licenciamento é da competência da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), nos termos da
alínea b) do n.º2 do Art.º11º do Dec. Lei n.º270/2001 de 06/10, alterado pelo Dec. Lei
n.º340/2007 de 12/10, para pedreiras da Classe 2, conforme o disposto no n.º3 do Art.º10.º-A do
referido decreto-lei.
Como o objetivo final é o de licenciar a pedreira ao abrigo do Dec. Lei n.º340/2007 de 12/10, e
tratando-se de uma área totalmente intervencionada pela atividade extrativa, a apresentação
deste Plano de Pedreira enquadra-se no Pedido de Regularização de Exploração nos termos da
alínea a) do n.º1 do Art.º 1.º do Decreto-Lei n.º165/2014 de 05 de novembro, em reunião com o
n.º2 e com o n.º3 alínea d) deste mesmo Art.º 1.º.
A apresentação do procedimento de regularização foi realizada nos termos do Art.º 5.º do Dec.Lei
n.º165/2014 de 05/11 e do Art.º 2.º da Portaria n.º68/2015 de 09/03, enquadrando-se a
elaboração do presente Plano de Pedreira no cumprimento do ponto E do n.º1 do Anexo IV da
Portaria n.º68/2015 de 09/03.
Visando já esse objetivo final, o conteúdo do presente Plano de Pedreira (PP) foi bastante mais
além do exigido no ponto E do n.º1 do Anexo IV da Portaria n.º68/2015 de 09/03,
fundamentalmente porque para além do Plano de Lavra o PP contempla o Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística (PARP), e o Manual de Segurança com os dossiers: “Identificação de
Perigos e Avaliação de Riscos”, “Plano de Segurança e Saúde”, e “Plano de Emergência”.
O PP foi assim elaborado tendo em conta os pressupostos do Art.º 41.º do Dec. Lei n.º340/2007 de
12/10, de onde o conteúdo técnico do mesmo seguiu as diretivas do anexo VI ao Dec. Lei
n.º340/2007 de 12/10, que descreve a metodologia de exploração do jazigo mineral - Plano de
Lavra (PL) - de uma forma integrada e em articulação com um conjunto de diretrizes de mitigação
do

passivo

ambiental

induzido

e

com

medidas

de

recuperação

paisagística

da

área

intervencionada - Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP).
Sobre o projeto incide a obrigatoriedade de realização de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
pelo enquadramento do mesmo na legislação ambiental em vigor (Decreto-Lei n.º151-B/2013 de
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31/10, alterado pelo Decreto-Lei n.º47/2014 de 24/3). Em concreto, e sobre a materialização da
regularização da pedreira “Vale da Fonte”, essa obrigatoriedade advém do cumprimento do Art.º
16.º do Dec.Lei n.º165/2014 de 05/11, e do cumprimento do ponto F do n.º1 do Anexo IV da
Portaria n.º68/2015 de 09/03.
O projeto global da pedreira “Vale da Fonte” tem uma área de exploração definida por dois núcleos
de lavra, a saber:
- O Núcleo 1 de lavra com uma área de 9,57 ha que engloba a área de lavra da antiga pedreira
“Casconho”.
- O Núcleo 2 de lavra com uma área de 9,02 ha que engloba a área de lavra da antiga pedreira
“Vale da Fonte”.
A produção anual prevista ronda as 200 000 toneladas e o desmonte será desenvolvido a céuaberto por degraus sub-verticais e ação de meios mecânicos. A potência total dos meios mecânicos
a instalar será de 1030 CV; o número de trabalhadores previstos para o desenvolvimento das
várias tarefas da atividade extrativa da pedreira é de 2, e a profundidade máxima a atingir com a
escavação é da ordem dos 60 metros no Núcleo 1 de Lavra e dos 50 metros no Núcleo 2 de Lavra.
A situação atual de intervenção na área do projeto de exploração da pedreira “Vale da Fonte” é
ilustrada no Anexo Fotográfico apresentado no final deste estudo (pág.111).
  CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA DA ÁREA EM ESTUDO
Como o presente Plano de Pedreira é acompanhado por um Estudo de Impacte Ambiental (EIA),
relativamente à descrição dos elementos constituintes ao nível da caracterização biofísica do
terreno abrangendo os descritores geomorfologia, recursos hídricos, solos, ecologia, e paisagem,
remete-se a leitura de pormenor destes e de outros descritores ao conteúdo do Relatório Síntese do
EIA, onde os aspetos mais relevantes relacionados com estes temas estão amplamente expostos e
desenvolvidos.
.a  Localização e Acessos
A pedreira “Vale da Fonte” insere-se na designada Jazida dos Arenitos e Argilas de Taveiro, em
concreto sobre a formação produtiva denominada por “Argilas Vermelhas do Marco do Distrito”,
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de onde são extraídas argilas com características para aplicação na indústria cerâmica do “barro
vermelho”. Os depósitos que integram a formação produtiva onde se encontra implantada a
pedreira, incluem-se na Unidade Geológica dos “Arenitos e Argilas de Taveiro” (folha 19-C da Carta
Geológica de Portugal), atribuídas ao Cretácico (Maestrichtiano-Eocénico).
Do ponto de vista morfológico-paisagístico, a região situa-se na charneira de transição entre o
maciço calcário definido pela Serra do Siçó e as zonas de relevo semi-aplanado das terras a Oeste
da falha tectónica definida pelo alinhamento retilíneo do rio Arunca. Esta estrutura geológica
separa as formações jurássicas das unidades detríticas pós-cretácicas onde o revelo é
francamente recortado pela rede hidrográfica e cujas cotas locais estão compreendidas entre 64 e
124 metros.
A pedreira localiza-se entre as povoações de Casconho a NW e de Porto Coelheiro a NE, na
vizinhança da EN1 e da EN348, no limite dos concelhos de Pombal e Soure.
A região onde se localiza a pedreira é servida por várias autovias da Rede Fundamental das
Estradas Portuguesas (Figura 1):
 A Estrada Nacional EN1/IC2 e a Autoestrada A1, os principais eixos rodoviários para as regiões
Centro-Norte.
 O nó de Soure da A1, com ligação à Estrada Nacional EN1/IC2 imediatamente a norte da área
do projeto.
 A Autoestrada A8 que serve a zona Litoral Sul.
 A Autoestrada A17 do Litoral Centro que liga a Marinha Grande a Aveiro.
 O Itinerário Complementar IC8 como eixo de ligação para o interior, que se estende desde o IP2
nas proximidades de Vila Velha de Ródão até à EN109 que liga Leiria à Figueira da Foz.
A via rodoviária principal de acesso à pedreira tem origem entre o km 163 e km 164 da Estrada
Nacional EN1/IC2. Neste ponto toma-se um caminho público asfaltado em direção a NW/Casconho,
posicionando-se o telheiro anexo da pedreira e o seu limite mais a SE cerca de 70 metros para o
interior da estrada nacional EN1.
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Relativamente a este acesso, a localização do Núcleo 1 de Lavra posiciona-se do lado direito do
caminho, e o Núcleo 2 de Lavra do lado esquerdo, tal como o telheiro anexo da pedreira.
A pedreira “Vale da Fonte” localiza-se nas freguesias de Soure e Redinha, ocupando uma parcela
das folhas n.º250 e n.º262 da Carta Topográfica Militar à escala 1/25000 do Instituto Geográfico
do Exército. Na Figura 2 ilustra-se a rede viária local de acesso à área da pedreira a partir da
EN1no troço de ligação Soure/Pombal. A partir desta via entronca para NW um caminho público
que atravessa a área da pedreira dividindo o Núcleo 1 do Núcleo 2 de lavra. Pode-se, em
alternativa, aceder ao limite NE da pedreira a partir da EN348, junto à povoação de Porto
Coelheiro.

Figura 1 – Enquadramento da pedreira “Vale da Fonte” (circulo a vermelho) na
rede rodoviária nacional/regional.
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Figura 2 - Rede rodoviária local com implantação da pedreira “Vale da
Fonte” (polígono com 24,59 hectares).

A pedreira “Vale da Fonte” é limitada por uma poligonal com 106 vértices que delimitam um
polígono com 24,59 ha. Na Planta N.º1 de Áreas e Polígono Coordenado, do Anexo Plantas,
mostra-se a poligonal da pedreira à escala 1/2000 com indicação dos 106 vértices e respetivas
coordenadas no sistema ETRS89-PT-TM06 e no sistema Hayford-Gauss Datum 73.
Na Planta de Localização constante do Anexo Plantas, mostra-se o posicionamento da pedreira
sobre o extrato das folhas n.ºs 250 e 262 da Carta Militar de Portugal à escala 1/25000, do IGE.
.b  Geomorfologia e Clima
A pedreira “Vale da Fonte” insere-se no setor NW da bacia hidrográfica formada pelas ribeiras do
Juncal e Venda Nova, afluentes do rio Anços na zona da povoação de Paleão, que por sua vez
desagua na margem direita do rio Arunca na vizinhança de Soure (Figura 3). Trata-se de uma
bacia arredondada, e simétrica relativamente ao traçado longitudinal que divide a bacia em dois
setores específicos:
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Figura 3 - Topgrafia da bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova.
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 O setor Nascente de topografia mais acidentada e de cotas mais elevadas relacionado com as
zonas de cabeceira das ribeiras do Juncal e Venda Nova.
 O setor Poente de topografia menos acidentada e de cotas mais baixas relacionado com a maior
parte do traçado das ribeiras do Juncal e Venda Nova até à sua confluência com o rio Anços no
limite mais a NW da bacia.
Ambas as ribeiras provocam um entalhe na superfície topográfica que a montante se manifesta
através de vales relativamente penetrativos mas sem orientação preferencial, e a jusante por uma
planície de inundação. O contraste morfológico entre os setores montante e jusante da bacia
manifesta-se também ao nível do perfil longitudinal das ribeiras, que atesta a permanência de
inclinações acentuadas nos primeiros 1000 m do percurso, inclinações moderadas entre os 1000 e
os 4500 m, e inclinações reduzidas entre os 4500 e os 8000 m.
As cotas na bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova variam desde os 525 e os 18 m.
Longitudinalmente, as maiores cotas surgem nas respetivas nascentes e as menores na foz, o que
para um comprimento total de aproximadamente 8000 m desde cada uma das nascentes até à foz
faz com que o declive médio do leito das ribeiras seja de 2.8 %. Trata-se portanto de leitos pouco
inclinados.
O local onde se encontra instalada a pedreira “Vale da Fonte” corresponde a uma zona mista
aplanada e com flancos de encosta com declive pouco acentuados em correspondência com todo o
extremo NW da bacia. Na zona da pedreira as cotas variam desde os 60 m (limite SW da pedreira)
até aos 109 m (setor mais a norte e central da pedreira).
O mapa de declives da bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova e da envolvente à pedreira “Vale
da Fonte” apresenta-se na Figura 4. Genericamente, pode-se concluir que se trata de uma bacia
com características de planura sedimentar, facto que é comprovado pela distribuição analítica dos
declives, a qual atesta que um pouco mais de 60% da área apresenta declive inferior a 10%.
Não obstante estarmos em presença de uma bacia moderadamente plana, os vales das linhas de
água principais apresentam margens razoavelmente alcantiladas, com declives a superar os 10%,
e até os 20 e 30%, principalmente nos setores mais a nascente da bacia.
A maior parte da área abrangida pela pedreira “Vale da Fonte”, em particular a área abrangida
pela lavra, apresenta declives abaixo dos 10%.
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Figura 4 - Mapa de declives da bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova.
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Relativamente à exposição das vertentes, a bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova encontra-se
compartimentada em vários setores distintos, a saber (Figura 5):
 Extremo Oeste da bacia, com abundância de setores onde predominam as encostas
moderadamente quentes com exposição a NE-E-SE.
 Setores imediatamente a sul de ambas as ribeiras, onde predominam as encostas frias com
exposição a NNWW.
 Zona central da bacia posicionada entre as duas ribeiras, onde predominam as encostas
quentes com exposição a SSEE.
 Estremo Sul da bacia, onde não é nítida a dominância de qualquer direção de exposição a não
ser em zonas muito localizadas (imediatamente a sul da ribeira do Juncal).
Se analisarmos a bacia como um todo, poderemos afirmar que se trata de uma unidade
geomorfológica bi-modal relativamente à exposição das encostas, já que as direções Oeste e
Noroeste dominam sobre as restantes direções. As encostas com menor representatividade são as
que se expõem a EsteSE, enquanto as restantes direções com representatividade moderada
podem ser encaradas como alargamentos das modas.
A área da pedreira “Vale da Fonte” localiza-se em vertentes com exposições predominantes a WNW-N, caminhando-se desde o limite SW até ao limite NE da pedreira.
A área em estudo é claramente deficitária em infra-estruturas de monitorização de dados
climatológicos. As únicas destas infra-estruturas que na vizinhança da área da pedreira (distância
inferior a 15 km) possuem séries de dados são as estações udométricas de Pombal (14F/01) e Vale
Salgueiro (14E/03), e destas a única que possui registos longos da precipitação (série com 30 ou
mais anos) é a estação udométrica de Pombal.
No sentido de oferecer uma análise mais completa do clima da região, optou-se pela análise dos
dados meteorológicos relativos à estação climatológica de Coimbra.
A estação de Coimbra possui as seguintes características: a) Coordenadas: M – 174159 m e P –
360892 m; b) Altitude – 27 m; c) Período de observação – 2005/06 a 2009/10.
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Figura 5 - Mapa de exposição de encostas da bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova.
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A região em estudo localiza-se nas proximidades do litoral Português, estando por isso sujeita a
uma forte influência Atlântica que lhe assegura um clima com temperaturas moderadas e
amplitudes térmicas reduzidas.
A região em estudo localiza-se nas proximidades do litoral português, estando por isso sujeita a
uma forte influência Atlântica que lhe assegura um clima com temperaturas moderadas e
amplitudes térmicas reduzidas. O Verão é moderado a quente, com temperaturas máximas
superiores a 25ºC em cerca de 96 dias do ano, e o Inverno é moderado com temperaturas mínimas
negativas em cerca de 13 dias dos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro.
No período considerado, o valor médio da temperatura foi de 14.9ºC, próximo dos 15,5ºC obtidos
através da análise de incidência espacial. O mês mais quente foi o de julho, com uma média de
20.8 ºC, e o mais frio o de janeiro com 9.6ºC. Atendendo a estes valores a amplitude térmica anual
foi de 11.2ºC. O valor médio da temperatura máxima ascendeu a 27.9ºC, registada no mês de
agosto, e o da mínima 4.7ºC registada em janeiro. Relativamente aos valores absolutos, foram
registados um máximo de 41ºC em agosto e um mínimo de -5ºC em dezembro. Anote-se que a
eleição dos meses de julho e agosto como os mais quentes do ano e dos meses de dezembro e
janeiro como os mais frios já tinha sido consagrada pela análise de incidência espacial.
A influência Atlântica sobre o clima da região também se traduz por uma pluviosidade média
anual elevada e bem distribuída ao longo do ano, situação que conduz à subsistência de Invernos
chuvosos e a Verões secos. Os valores médios da precipitação apontam para um total anual de
980 mm. O mês de janeiro é o mais chuvoso e o mês de julho o menos chuvoso. Através da análise
de incidência espacial, janeiro é o segundo mês mais chuvoso (outubro é o primeiro), mas devemos
ter em consideração que o período de observação foi diferente. Relativamente ao mês menos
chuvoso, as análises espacial e focalizada conduzem aos mesmos resultados. O número de dias
com valores de precipitação superiores a 10 mm é de 33.5, incidindo esses dias sobre o período
outubromarço.
O gráfico termo-pluviométrico da Figura 6 declara a recorrência de dois meses secos (julho e
agosto) e 10 meses húmidos (setembro a junho). De certa forma, a dominância dos meses húmidos
sobre os secos corrobora a afirmação inicial de que o clima da região sofre significativamente com
a proximidade do oceano Atlântico.
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Figura 6  Gráfico termo-pluviométrico representativo da área em estudo.

.c  Enquadramento Geológico

.c1 - Geologia Regional
A área abrangida pela folha 19-C (Figueira da Foz) é constituída por terrenos cuja idade estendese desde o Hetangiano-Triásico até os tempos modernos. Do ponto de vista geológico-estrutural, é
dividida em duas bacias constituídas por terrenos cretácicos e terciários, separadas por estrutura
anticlinal complexa de origem diapírica, formada por terrenos jurássicos, que atravessa o mapa
em diagonal de NW para SE sofrendo algumas torsões locais. É possível distinguir deste modo, a
NE a zona sinclinal que se estende entre Arzila, Ega, Vila Nova de Anços e Alfarelos, prolongandose para NW até as proximidades de Maiorca e Alhadas.
A Sul, uma segunda zona sinclinal estende-se ao longo do bordo meridional do mapa entre Soure,
Marinha das Ondas e Figueira da Foz. A estrutura anticlinal intermédia é constituída de NW para
SE pela estrutura monoclinal da Serra de Boa Viagem, pelo anticlinal de Verride e pelo diapiro de
Soure. O ponto mais alto da Serra de Boa Viagem atinge 258 m (v. g. Bandeira), o do anticlinal de
Verride atinge 148 m e o do diapiro de Soure 154 m (v. g. Cabeça Gorda).
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O extremo SE do mapa abrange uma área de extensão reduzida pertencente ao bordo NW do
Maciço calcário Estremenho. A região coberta pelo mapa é atravessada na parte norte, de NE para
SW, pelo baixo vale do Mondego que vai desaguar no mar junto de Figueira da Foz. A parte sul do
mapa é atravessada de S para N por três vales afluentes do rio Mondego ou sejam os vales do rio
dos Mouros, do rio Arunca e do seu afluente, o rio Anços, e, finalmente, mais a W, o do rio Pranto.
A área na qual se insere a poligonal do projeto, localiza-se a Sudeste de Soure, entre as povoações
de Casconho e Porto Coelheiro, abrangendo o setor mais a sul do quadrante SE da folha 19-C
(Figueira da Foz), compreendido entre os ribeiros do Juncal e da Venda Nova, afluentes do rio
Arunca (Figura 7).
As unidades aflorantes da região entre Leiria e Pombal têm vindo a ser alvo de estudo detalhado e
orientado segundo temáticas diversas desde a década de 1950. De entre os diversos trabalhos
publicados, destacam-se os de Teixeira e Zbyszewski (1951), Manupella et al. (1974 e 1978),
Ribeiro et al. (1979), Teixeira (1979), Cachão (1989), Reis et al. (1992) e Carvalho (1998), no
âmbito dos reconhecimentos geológico, estratigráfico e sedimentológico, e os de Burton (1970),
Barbosa (1973, 1975/76 e 1983), Moura e Grade (1979 e 1981) e Moreira (1991), nos domínios da
caracterização química, mineralógica e tecnológica das argilas.
Na vizinhança da área em estudo ocorrem as unidades geológicas que a seguir se descrevem (das
mais antigas para as mais recentes) e que correspondem às litologias representadas neste setor
da folha 19-C da Carta Geológica de Portugal dos SGP à escala 1/50000.
Jurássico (Dogger)
A nascente da área do projeto (canto inferior direito da carta), o Jurássico está representado pelos
afloramentos que integram o núcleo anticlinal diapírico de Soure, a Este do Rio Arunca, onde
aflora uma série liásica quase completa, cortada por numerosas falhas, que se encontra coberta a
Este por terrenos do Dogger, no caso concreto do Bajociano e do Batoniano.
J2a  Bajociano (margas e calcários)
O conjunto Bajociano inferior corresponde a alternância de calcários margosos compactos, em
bancos de 0,20 a 0,60 m, por vezes sublitográficos ou ligeiramente nodulosos, e de calcários
margosos tenros ou de margas, em igual proporção.
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O conjunto Bajociano médio corresponde a calcários margosos mais ou menos compactos, bem
estratificados, com fratura concoidal, alternando com pequenos leitos xistosos e margosos, com ou
sem fósseis
A litologia do Bajociano superior é muito monótona e mais argilosa que as duas anteriores. As
unidades litológicas são de distinção difícil, por vezes reconhecidas por marcarem diferentes
associações fossilíferas.
J2b  Batoniano (calcários, margas, e calcários margosos)
O conjunto do Batoniano corresponde a alternância de calcários, margas e calcários margosos
compactos. Na envolvente da área do projeto está presente o Batoniano superior, correspondente
a uma série mais argilosa que as unidades média e inferior, sendo essencialmente constituída por
camadas argilo-calcárias acinzentadas nas quais alguns níveis mais calcários dão origem a
bancos bem marcados. Os fósseis piritosos são frequentes nos níveis argilosos.
Cretácico
C1-2  Arenitos de Carrascal (cretácico inferior e médio)
Esta formação assenta em discordância sobre as formações do Jurássico. É constituída em geral
por arenitos mais ou menos argilosos, finos a grosseiros e por argilas em geral arenosas. Do
ponto de vista granulométrico, a formação apresenta uma diminuição no calibre dos grãos, da
base para o topo.
O limite inferior corresponde à discordância já mencionada. O superior é marcado pelo
aparecimento da formação carbonatada da Costa de Ames. Os afloramentos de Cretácico inferior
e médio distribuem-se de forma harmoniosa circundando as estruturas anticlinais jurássicas,
Dividem-se em quatro grupos:
I - Afloramentos da encosta sul da Serra de Boa Viagem.
II - Afloramentos da região de -Montemor-o-Velho.
III - Afloramentos do anticlinal de Verride.
IV - Afloramentos da região de Soure.
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IV - Afloramentos da região de Soure: Nesta região, os Arenitos de Carrascal afloram entre Casa
Velha e a vertente ocidental do Cabeço da Mucata, onde assentam em discordância sobre
formações calcário-margosas do Toarciano, desenvolvendo-se para N de Vila de Anços e para E em
direção a Fatacos e Cavaleiros, onde assentam em discordância sobre o Liásico e o Dogger
indiferenciados.
Um estudo realizado por J. F. G. CRUZ (1961) sobre nove amostras colhidas nas proximidades de
Soure, com valor estatístico, permite verificar que se trata de arenito «fundamentalmente
constituído por grãos de quartzo de vários calibres, normalmente claros, ligados coerentemente
por cimento caulinítico». O mesmo autor conclui que as amostras estudadas são constituídas por
arenitos muito finos, finos, médios e grosseiros, sendo os grãos de quartzo muito bem calibrados.
C5  Arenitos e Argilas de Taveiro (Maestrichtiano-Eocénico)
A pedreira “Vale da Fonte” assenta nesta formação. Foram vários os autores que estudaram os
depósitos atribuídos ao Cretácico superior (Maestrichtiano-Eocénico) das regiões de Taveiro e de
Soure. Entre eles citam-se C. TEIXEIRA (1952), G. CARVALHO (1955), A. F. SOARES (1966), F.
MARQUES e A. F. SOARES (1974), M. T. ANTUNES e J. PAIS (1978). Cabe a A. F. Soares o mérito de
ter definido esta formação, que estudou pormenorizadamente na região a N do Mondego.
Na região de Soure, C. Romariz refere-se a esta formação englobando-a no «Complexo de
Sanguinheira: definido por C. TEIXEIRA (1952). Este complexo é agora dividido em duas formações:
Arenitos e argilas de Taveira e Formação de Bom Sucesso.
Escolheu-se como limite superior para os Arenitos e Argilas de Taveiro, o arenito grosseiro argiloconglomerático, às vezes muito consolidado e silicificado, bem visível a S de Casalinhos, junto da
Igreja de Bom Sucesso. O limite inferior foi marcado pela discordância existente, pelo menos na
região de Soure, entre os Arenitos e Argilas de Taveiro e os Arenitos de Lousões, quando visível, ou
ainda pelo aumento da granulometria com diminuição de micas, quando a discordância não se
torna percetível.
Esta formação é constituída por arenitos finos a grosseiros, conglomeráticos, argilas e argilitos,
em geral vermelho-rosados que dão lugar a alternâncias muito frequentes e caracterizadas por
estruturas entrecruzadas. De modo geral esta formação apresenta variações laterais de fácies,
especialmente de N para S. Os afloramentos distribuem-se entre quatro áreas diferentes:
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I - Flanco W da Serra de Montemor-o-Velho.
II - Grande mancha de Ega ao Mondego.
III - Afloramento sinclinal de Alencarce-Relvas.
IV - Afloramentos de Casalinhos-Vinha da Rainha e de Corujeira.
III - Afloramento sinclinal de Alencarce-Relvas: É neste afloramento que assenta a pedreira “Vale
da Fonte”. Segundo C. Romariz, o contacto entre a série arenítica de Lousões e a Formação de
Taveira é discordante, o que pode ser observado em Alencarce de Cima, Rexio de Rebolia e Venda
Nova, a NE da pedreira alvo de estudo.
Na área estudada (Alencarce de Cima - Mosqueiro), foi observada a sucessão, de baixo para cima:
1 - Arenitos de grão fino a médio, micáceo, pouco argiloso, carregando-se de seixos mal rolados na
parte superior (2,70 m). Esta camada parece pertencer ainda aos Arenitos de Lousões.
2 - Arenito de grão fino a médio, feldspático, branco (0,30 m).
3 - Zona coberta (arenito argiloso variegado). Espessura calculada em cerca de 12 m.
4 - Arenito de grão médio a grosseiro, por vezes muito argiloso, cinzento-avermelhado (5 m).
5 - Arenito de grão fino a grosseiro, por vezes muito argiloso, feldspático, cinzento-rosado (5 m).
6 - Arenito de grão médio a grosseiro, rosado a branco, argiloso (1,80m).
7 - Zona predominantemente argilosa, vermelha, com intercalações areníticas, bastante coberta
(22,50 m).
8 - Arenito de grão fino a médio, argiloso, micáceo, feldspático (2,50 m).
9 - Zona pouco visível, essencialmente argilosa, vermelha, com intercalações areníticas (50-70 m).
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Paleogénico e Miocénico Indiferenciados
M - Formação argilo-gresosa e conglomerática da Senhora do Bom-Sucesso
Os afloramentos deste complexo estendem-se na metade sul do mapa, com maior desenvolvimento
a Ocidente entre Lavos, Alqueidão, Paião, Marinha das Ondas e Vilarinho. Tem desenvolvimento a
NNW da área do projeto e a sul de Soure.
Correspondem a vários complexos miocénicos com destaque para os depósitos areníticos com base
em clastos de quartzo hialino sem rolamento, e a argilas ligeiramente margosas e sempre siltosas
de tons carregados, onde os clastos de quartzo se apresentam um pouco mais rolados. No
complexo de idade paleogénica indeterminada, na área de Marinha das Ondas, algumas centenas
de metros a E da povoação, as barreiras são exploradas para fabrico de telhas e tijolos.
Mais a SE, na estrada de Outeiro para o Convento de Seiça, observa-se a E de Casal Novo, argila
arenosa acastanhada com laivos castanho-avermelhados e outros acinzentados. Ainda mais a SE,
na mesma estrada, trata-se de argilas castanho-avermelhadas com laivos de diaclases
esbranquiçados, em contacto por falha com arenitos argilosos acastanhados com laivos amarelos
e com seixos miúdos. Os arenitos argilosos estão em posição um pouco mais baixa e são cobertos
por areias acastanhadas de «tipo pliocénico» com alguns seixos.
Na área de Soure, a formação argilo-arenítica de Senhora do Bom-Sucesso corresponde a grande
parte do «Complexo de Sanguinheira» de C. TEIXEIRA (1952), o qual é constituído sobretudo por
arenitos e conglomerados sem fósseis, cuja parte superior é miocénica e a parte inferior ainda
senoniana.
Os afloramentos da formação da Senhora do Bom-Sucesso são separados em duas partes pela
estrutura diapírica de Soure, de orientação sensivelmente E-W. A Norte do diapiro o complexo
constitui alguns relevos bem marcados na topografia local. Tais são os de Onofre Branco, Outeiro
Redondo, Sanguinheira e Pouca Pena, cobertos por depósitos pliocénicos.
Na beira da estrada, a cerca de 2 km a NE de Vila Nova de Anços, observa-se conglomerado muito
consolidado, com elementos bem rolados e outros não, de cor acastanhada com laivos
acinzentados e castanho-avermelhados, que corresponde à base desta formação.
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A Sul do diapiro de Soure, estes afloramentos formam mancha triangular recortada pelos vales
das ribeiras de Milhariça, da Venda Nova e de Juncal. Trata-se também de formações areníticoconglomeráticas mais ou menos argilosas. Segundo C. Romariz, no fundo do Vale de Mós a W de
Serrado, as camadas inclinam 10-12º SW ao passo que na Charneca, entre Casal de Ovelheiros e
Vale da Velha, os pendores atingem 20-30º NNW.
Pliocénico
P - Areias, grés e argilas
Na envolvente da área do projeto os terrenos pliocénicos estão representados pelos afloramentos
entre Figueiró do Campo, Sanguinheira, Outeiro Redondo, Pouca Pena, Soure, Pinheiro, Paleão e
Gasconho.
A NE de Vila Nova de Anços, o Pliocénico é constituído por arenitos argilosos grosseiros,
acastanhados ou castanho-avermelhados, alternantes com delgadas camadas de seixos, uns bem
rolados e outros não. Na parte inferior o depósito passa a arenito argiloso acastanhado ou
amarelado, possivelmente miocénico (?), sem seixos na parte inferior.
Na área de Soure, o Pliocénico é constituído por formações arenosas continentais, com
intercalações de lignito (minas do Pinheiro e de Alencarce). Segundo C. Romariz, a estes depósitos
sobrepõem-se outros, marinhos. Em Alencarce de Baixo, em barreira de 12 a 15 m situada na
margem Norte da ribeira que passa junto da fábrica de briquetes, foi citado pelo mesmo autor
corte mostrando areias de grão médio, às vezes com alguns calhaus, com nível branco ou
acinzentado na base e avermelhado na parte superior.
A várias alturas, intercalações lenticulares de lignito envolvem troncos de madeira mais ou menos
incarbonizada. Nas lentículas maiores sobre os níveis de lignito, observa-se delgada argila
amarelada, impregnada de matéria orgânica. Mais a Sul, no retalho pliocénico de Fuseiros, é
conhecida uma cascalheira com abundantes calhaus bem rolados.
A parte superior do Pliocénico a NE de Pinheiro, próximo do km 25 da estrada Soure-Condeixa, é
constituída por areias grosseiras com muitos calhaus bem rolados. A Norte de Portela, entre Relva
Redonda e Pinhal do Vale Cutelo, as areias do Pliocénico, englobando cascalheiras raras mas bem
roladas, situam-se entre 80 e 100 m de altitude, prolongando-se para W.
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A SW do v. g. Jarda, o Pliocénico, com cascalheira rolada, assenta sobre o Miocénico e Paleogénico
de Sanguinheira entre 60 e 70m. Na área de Outeiro do Cabeça Gorda, a SE de Pinheiro, existem
areias brancas e vermelhas de grão médio com algumas cascalheiras.
A NE da área alvo de estudo, na mancha de Casal dos Ovelheiros, entre 120 e 130 m observam-se
areias brancas finas. Segundo C. Romariz, no Outeiro do Cabeça Gorda e nalgumas outras
manchas pliocénicas, sobre as formações arenosas existem restos de camada areníticoconglomerática consolidada com cimento aliótico e com blocos com mais de 1 m de diâmetro.
Vestígios de crosta ferruginosa de mesmo tipo, pliocénica ou pós-pliocénica, foram observados em
outros afloramentos da região, repousando sobre o Liásico, o Cretácico, etc.; seriam rastos de
crosta pliocénica ou pós-pliocénica. Segundo o mesmo autor, raras seriam as manchas pliocénicas
situadas a cotas superiores a 80 m. A maioria situa-se entre 30 e 70 m na parte central do diapiro
de Soure onde teria havido rebaixamentos devido aos movimentos do diapiro. As formações de
Alencarce seriam, conjuntamente com outras, vilafranquianas. Sobre os depósitos continentais terse-iam depositado outros de origem torrencial (Vilafranquiano superior) ou marinha (Calabriano).

.c2  Geologia Local
A caracterização da geologia local assentou na informação constante de um estudo promovido
pela Associação de Industriais do Concelho de Pombal, que solicitou ao Centro Tecnológico da
Cerâmica e do Vidro um trabalho de inventariação dos recursos geológicos endógenos do concelho
de Pombal, no âmbito da caracterização das matérias-primas argilosas e arenosas.
A Formação de Taveiro materializa uma sedimentação em extensa planície aluvial drenada por
canais sinuosos e separados por áreas alagadiças, próprias da decantação de materiais argilosos
(ANTUNES & PAIS, 1978; SOARES & REIS, 1980; REIS, 1983; CUNHA& REIS, 1992,1995; REIS, 2000).
A unidade é composta por uma sucessão de estratos métricos de pelitos vermelhos, acastanhados
ou rosados, laminados e bioturbados. Interstratificam com outros essencialmente arcosarenitos,
grosseiros, com seixos e calhaus dispersos, submaturos a imaturos, esbranquiçados a rosados e
com estruturas entrecruzadas. Na base, estes níveis tendem a ser grosseiros a muito grosseiros,
por vezes conglomeráticos.
A partir do primeiro terço da unidade ocorrem corpos lenticulares de conglomerados calcíticos
imaturos, esbranquiçados a acastanhados e, por vezes, fossilíferos. A estes corpos associam-se
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outros areno pelíticos vermelhos a acastanhados, laminados e igualmente fossilíferos (ANTUNES &
PAIS, 1978; ANTUNES et ah, 1986; TEIXEIRA, 1948).
As explorações de argila da região alvo de estudo encontram-se sobretudo na Formação de
Taveiro, destinando-se as argilas daqui extraídas à cerâmica do “barro vermelho”.
A pedreira “Vale da Fonte” assenta na Jazida dos Arenitos e Argilas de Taveiro, atribuídas ao
Maestrichtiano-Eocénico, onde ocorre uma tipologia particular denominada por formação
produtiva das “Argilas Vermelhas do Marco do Distrito”.
A jazida é constituída por uma sucessão de camadas alternantes métricas a decamétricas, de grés
cauliníticos de cor branca ou levemente rosada, de granulidade fina a média, e de argilas siltíticas
de cor vermelha alaranjada, por vezes com laivos acinzentados e acastanhados. Salienta-se a
ocorrência de horizontes ricos em pisólitos e concreções ferruginosas.
O pendor das diferentes camadas é frequentemente acentuado, podendo atingir 70ºN de
inclinação, com diminuição para ocidente.
De registar a existência de níveis com concreções carbonatadas e brechas calcárias com direções
N70ºE, 70ºN, N50ºW, e 65ºNE.

.c2.1  Caracterização das Matérias-Primas Argilosas
A caracterização das matérias-primas argilosas locais envolveu as seguintes componentes:
constituição mineralógica, composição granulométrica, ensaios após secagem e cozedura, e
ensaios de eflorescências, sobre três amostras distintas denominadas pelas iniciais MD de “Marco
do Distrito”, a saber: MD-1, MD-2 e MD-3.
A caracterização das matérias-primas arenosas envolveu duas componentes: a composição
granulométrica e o rendimento na lavagem, sobre uma amostra desta unidade denominada por
MD-4.
Estas camadas alternantes de argilas vermelhas e arenitos claros, que no essencial constituem a
formação produtiva das “Argilas Vermelhas do Marco do Distrito”, foram identificadas na área da
pedreira “Vale da Fonte”, conforme se pode visualizar na foto 1.
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MD-4

MD-1

MD-2

MD-3

Foto 1 – Identificação das unidades argilosas e arenosas MD “Marco do Distrito” na
pedreira “Vale da Fonte”, sobre as quais se procedeu à caracterização química,
física, mineralógica e tecnológica das matérias-primas.

Constituição Mineralógica das Argilas
A composição mineralógica destas matérias-primas revelou a constituição exposta no Quadro 1.
Quadro 1 – Constituição mineralógica das argilas do “Marco do Distrito”.
Componentes mineralógicos

MD-1

MD-2

MD-3

Quartzo







Caulinite







Ilite







Esmectites







Feldspatos

-



-

Hematite



-
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Composição Granulométrica das Argilas
Os resultados obtidos destas matérias-primas apresentam-se no Quadro 2 e na Figura 8.
Quadro 2 – Composição granulométrica das argilas de “Marco do Distrito”.
Fração

MD-1

MD-2

MD-3

3,2 %

39,6 %

6,8 %

Siltosa (2-63µm)

34,9 %

40,7 %

38 %

Argilosa (<2 µm)

61,9 %

19,7 %

55,2 %

D 50%

0,98 µm

22,5 µm

1,31 µm

Arenosa (> 63µm)

Figura 8 – Curvas granulométricas das argilas de “Marco do Distrito”.

Ensaios Após Secagem e Cozedura das Argilas
Os resultados obtidos destas matérias-primas apresentam-se nos Quadros 3 e 4 e nas Figuras 9 a
13.
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Quadro 3 – Resultados dos ensaios após secagem das argilas de “Marco do Distrito”.
Temperatura de secagem: 110ºC
Humidade de extrusão (%) *
Retração verde seco (%)
Resistência mecânica à flexão (kg/cm2)

MD-1

MD-2

MD-3

25,7

21,9

20,1

8,41±0,16

9,61±0,18

8,79±0,12

177±10

78±3

124±7

(*) base húmida
Quadro 4 – Resultados dos ensaios após cozedura das argilas de “Marco do Distrito”.
Temperatura de cozedura: 850ºC

MD-1

MD-2

MD-3

Retração seco-cozido (%)

a)

0,88±0,07

1,21±0,16

Resistência mecânica à flexão (kg/cm2)

a)

68±3

224±2

Absorção de água (%)

a)

12±0,3

9,1±0,1

MD-1

MD-2

MD-3

Retração seco-cozido (%)

a)

1,33±0,15

1,93±0,08

Resistência mecânica à flexão (kg/cm2)

a)

71±2

237±3

Absorção de água (%)

a)

12,6±0,2

8,3±0,1

MD-1

MD-2

MD-3

Retração seco-cozido (%)

a)

1,90±0,07

3,37±0,19

Resistência mecânica à flexão (kg/cm2)

a)

77±2

254±8

Absorção de água (%)

a)

12,2±0,1

6,4±0,2

Temperatura de cozedura: 900ºC

Temperatura de cozedura: 950ºC

a) os provetes rebentaram durante a cozedura

Figura 9 – Retração na
secagem das argilas
de “Marco do Distrito”.
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Figura 10 – Resistência
mecânica em seco das
argilas de “Marco do
Distrito”.

Figura 11 – Retração seco-cozido
das argilas de “Marco do Distrito”.

Figura 12 – Resistência mecânica
à flexão das argilas de “Marco do
Distrito”.
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Figura 13 – Absorção de água das
argilas de “Marco do Distrito”.

Ensaios de Eflorescência das Argilas
A manifestação de eflorescências nas amostras quando sujeitas ao ensaio respetivo mostra-se no
conteúdo do Quadro 5.
Quadro 5 – Resultados dos ensaios de eflorescência das argilas de “Marco do Distrito”.
Temperatura de cozedura

Amostra

850 ºC

900 ºC

950 ºC

a)

a)

a)

Manchas esverdeadas

Manchas esverdeadas

Manchas esverdeadas

ténues

muito ténues

muito ténues

Manchas esverdeadas

Manchas esverdeadas

intensas

muito ténues

MD-1
MD-2
MD-3

Manchas esverdeadas

a) Os provetes rebentaram durante a cozedura

.c2.2  Caracterização dos Materiais Arenosos
A caracterização das matérias-primas arenosas envolveu a composição granulométrica e o
rendimento na lavagem, sobre uma amostra desta unidade denominada por MD-4.
Composição Granulométrica do Arenito
A análise granulométrica forneceu as frações constantes do Quadro 6, estando a sua distribuição
representada na Figura 14.
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Quadro 6 – Composição granulométrica do arenito.
Fração

MD-4

Arenosa (> 63µm)

78,2 %

Siltosa (2-63µm)

15,9 %

Argilosa (<2 µm)

5,9 %

D 50%

230,3 µm

Figura 14 - Curva granulométrica do arenito aflorante na pedreira “Vale da Fonte.

Rendimento na Lavagem do Arenito
Na lavagem deste arenito obteve-se um rendimento de 21,1% para material <40µm. A mineralogia
da fração fina (<38µm) é constituída essencialmente por quartzo, caulinite, ilite, esmectite e
feldspato potássico.

.c2.3  Conclusões Obtidas da Caracterização das Matérias-Primas
 As argilas de “Marco do Distrito”, sobre as quais assenta a pedreira “Vale da Fonte” inserem-se
na formação "Arenitos e Argilas de Taveiro” (C5) do Cretácico superior (Maestrichtiano-Eocénico).
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 As argilas de “Marco do Distrito” são de natureza esmectítica, ilítica e caulinítica, variando o
valor percentual destes minerais argilosos nas diferentes camadas.
 A textura é também diferenciada, com camadas essencialmente argilosiltosas, e outras
siltoarenoargilosas.
 As plasticidades são diversas, com matérias-primas mais gordas alternantes com argilas mais
magras.
 As características tecnológicas após secagem e cozedura evidenciam matérias-primas de
elevada resistência mecânica em seco e em cozido, com baixos índices de absorção de água em
cozido, em contraste com outras de fraca resistência, especialmente após cozedura, e médios
valores de absorção de água.
 Uma exploração seletiva destas matérias-primas permitirá a constituição de diferentes lotes,
com aplicabilidade não só no fabrico de tijolo e abobadilha, mas também de telha/acessórios de
telhado.
 Quanto aos arenitos, são de natureza caulinítica, obtendo-se na lavagem cerca de 20% de
caulino. A areia remanescente tem aplicabilidade na cerâmica de construção (tijolo e abobadilha).

.c2.4  Correlação com as Matérias-Primas Comercializadas pela Processar
No Quadro 7 apresenta-se a correlação das matérias-primas descritas no estudo efetuado pelo
CTCV com as matérias-primas comercializadas pela Processar Lda. Nos quadros seguintes
apresentam-se os resultados dos ensaios da caraterização das matérias-primas realizados em
junho de 2015 no laboratório central da Preceram/Processar.
Quadro 7 – Correlação entre matérias-primas.
Matérias-Primas

Matérias-Primas

(Estudo CTCV)

(Comercializadas pela Processar Lda)

MD-1

Castanho Redinha

MD-2

Vermelho Redinha

MD-3

Castanho Mais Forte Redinha

MD-4

Saibro Redinha
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Quadro 8 – Caracterização em cru das matérias-primas.
Granulometria (%)
Material
Castanho
Redinha
Vermelho
Redinha
Castanho
Mais Forte
Redinha
Saibro
Redinha

% Hum.

% Hum.

Retração

Res. Seco

M.Prima

Provetes

V/S

Kgf/cm2

13,9

20,6

6,0

13,4

24,3

14,2
9,7

Total

63µm

125µm

250µm

500µm

1000µm

2000µm

49,2

17,1

11,1

4,5

2,5

1,4

0,9

37,3

7,2

46,3

8,0

6,6

2,6

1,1

0,7

2,6

21,5

25,3

7,8

97,6

1,1

0,4

0,3

0,1

0,0

0,0

1,8

-

-

-

11,4

15,1

11,8

14,1

11,8

6,1

70,1

Quadro 9 – Caracterização das matérias-primas pós-cozedura.
Castanho

Vermelho

Castanho mais

Redinha

Redinha

Forte Redinha

Retração seco-cozido (%)

0,0

-0,1

-0,2

Retração total (%)

6,1

7,2

7,6

Perda ao rubro (%)

3,9

5,1

6,0

Resistência mecânica cozido (kg/cm2)

67,8

105,8

232,1

Absorção de água (%)

13,3

13,5

12

Castanho

Vermelho

Castanho mais

Redinha

Redinha

Forte Redinha

72,5

98,6

232,7

Temperatura de cozedura no forno lab.: 900ºC

Temperatura de cozedura no forno lab.: 950ºC
Resistência mecânica cozido (kg/cm2)

A análise destes resultados permite validar de forma consistente e aproximada a correlação entre
os resultados dos ensaios às amostras MD do estudo do CTCV e os resultados dos ensaios às
amostras comercializadas pela Processar, nomeadamente ao nível da resistência mecânica em
cozido e da absorção de água, onde se destaca a elevada resistência mecânica em cozido da
matéria-prima “castanho mais forte redinha” e da matéria-prima análoga “MD3”.
.d  Hidrografia, Hidrologia e Hidrogeologia
Em termos regionais, a pedreira “Vale da Fonte” localiza-se na rede hidrográfica da envolvente à
bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova (Figura 15).
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Em termos locais, como já foi referido, a pedreira “Vale da Fonte” insere-se no setor NW da bacia
hidrográfica formada pelas ribeiras do Juncal e Venda Nova, afluentes do rio Anços na zona da
povoação de Paleão, que por sua vez desagua na margem direita do rio Arunca na vizinhança de
Soure.
A drenagem no interior da bacia apresenta um desenvolvimento semelhante à configuração de
uma árvore, com os tributários a distribuírem-se em todas as direções sobre a superfície do
terreno, confluindo segundo ângulos agudos (padrão dendrítico).

.d1 – Hierarquia Fluvial
A hierarquia fluvial estabelece a classificação de determinado curso de água no conjunto total da
bacia hidrográfica em que se encontra inserido. Estabelece-se com vista a facilitar e tornar mais
objetiva a análise morfométrica.
A ordem dos cursos de água reflete o grau de ramificação ou bifurcação da rede hidrográfica,
permitindo a sua hierarquização. De acordo com Strahler (1981), os canais sem tributários são
considerados de ordem 1.
A junção de dois segmentos de ordem 1 origina um canal de ordem 2, que se prolonga até se
encontrar com outro segmento da mesma ordem, de cuja união nascerá um canal de ordem 3. E
assim sucessivamente (Figura 16). Relativamente ao escoamento, as linhas de água de 1a ordem
apresentam geralmente escoamento efémero, as de 2a ordem escoamento intermitente e as de
ordem superior a 3 escoamento perene.
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Figura 15 – Rede hidrográfica na envolvente da pedreira “Vale da Fonte”.
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Figura 16  Ordem dos cursos de água segundo a classificação de Strahler (1981).
Como é característico das ribeiras de desenvolvimento incipiente, as ribeiras do Juncal e Venda
Nova constituem linhas de água de ordem variável atingindo a primeira a ordem máxima de 3 e a
segunda a ordem máxima de 2 (Figura 17). A pedreira “Vale da Fonte” não é rodeada na sua
vizinhança por linhas de água, não sendo a área de lavra atravessada por nenhum talvegue.

.d2  Análise Linear e Areal da Rede de Drenagem
A análise linear e areal da rede de drenagem incorporam a determinação de índices relativos à
rede hidrográfica com base em valores medidos ao longo das linhas de escoamento. Os índices
mais importantes são a relação de bifurcação, a relação entre o comprimento médio dos canais de
cada ordem, a extensão do percurso superficial, a densidade de drenagem e a densidade
hidrográfica.
Segundo Strahler, a relação de bifurcação representa a proporção existente entre o número total
de segmentos de uma certa ordem e os de ordem imediatamente superior, dando uma ideia do
grau de concentração das águas no leito principal, que será tanto maior quanto menor for a
razão.
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Figura 17  Ordem dos cursos de água na envolvente à pedreira “Vale da Fonte”.
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A relação de bifurcação calcula-se pela seguinte equação:

Rb 

Nu
N u 1

em que:
Rb – Relação de bifurcação
Nu – Número de segmentos de determinada ordem u
Nu+1 – Número de segmentos da ordem imediatamente superior a u.
Strahler considera que numa região com clima, litologia e estado de desenvolvimento uniformes, a
relação de bifurcação se mantém constante de umas ordens para as outras, variando entre 2 e 6.
Os desvios relativamente a estes valores ocorrem quando a estrutura geológica constitui um fator
determinante na configuração da rede de drenagem.
Os valores encontrados para a bacia hidrográfica das ribeiras do Juncal e Venda Nova mostramse no Quadro 10. O valor médio ronda os 3.4, sendo indicador de que a litologia não constitui um
fator determinante da hierarquização da rede fluvial. Do mesmo modo, o valor médio Rb = 3.4 é
revelador de que a concentração de água no leito principal não é elevada.
Quadro 10  Índices de hierarquização da rede de drenagem. N.º - Número de segmentos; L –
Comprimento dos cursos de água (T–Total; M–Médio; cum–Cumulativo).
Ordem

Nº

LT (m)

LM (m)

LM-cum
(m)

1
2
3
4
Total

33
9
2
1
45

20605
8962
1574
3093
34234

624
996
787
3093

624
1620
2407
5500

Ordem
1/2
2/3
3/4
4/5
Média

Relação
de
Bifurcação
3.7
4.5
2.0
3.4

Ordem

Relação de
Comprimento

2/1
3/2
4/3
Média

1.6
0.8
3.9
2.1

Segundo a lei do número de canais formulada por Horton (primeira lei de Horton), a relação entre
as ordens e o número de segmentos respetivo é uma progressão geométrica que matematicamente
se expressa por uma função exponencial negativa. Esta lei pode ser usada para validar os dados
relativos ao rastreio dos segmentos de curso de água incluídos em cada ordem.
No caso da bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova, a lei aplica-se com grande precisão (Figura
18), facto que nos permite validar, nomeadamente, os valores Rb determinados no parágrafo
anterior.
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Ordem dos Segmentos

Figura 18  Validação do número de segmentos de cada ordem pela 1ª Lei de Horton.

Segundo Strahler, a relação entre o comprimento médio dos canais de cada ordem faz-se pela
seguinte expressão:

Rl 

Lu
Lu 1

em que:
Rl – Relação de comprimento

Lu – Comprimento médio dos segmentos de ordem u
Lu 1 – Comprimento médio dos segmentos de ordem imediatamente inferior a u
A relação de comprimento tende a ser aproximadamente constante na passagem de uma ordem à
seguinte, quando o estado de desenvolvimento da bacia de drenagem é uniforme, e a apresentar
oscilações elevadas quando esse desenvolvimento é diferente em porções distintas da bacia.
No caso da bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova (Quadro 10), a relação de comprimento
passa de 1.6 a 0.8 quando transitamos da Rl-2/1 para a Rl-3/2 e passa de 0.8 a 3.9 quando
transitamos da Rl-3/2 para a Rl-4/3. Estas oscilações poderão estar relacionadas com o facto das
linhas de água de primeira ordem se distribuírem de forma uniforme por toda a bacia enquanto
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as de segunda e terceira se concentram ao longo das linhas de água principais (Juncal e Venda
Nova). Conclui-se portanto que o desenvolvimento morfológico da bacia não é uniforme.
A validação dos dados relativos aos comprimentos médios dos cursos de água pode ser feita pela
lei do comprimento dos canais (segunda lei de Horton). Segundo esta lei, o comprimento médio
acumulado dos canais segue uma progressão geométrica que se ajusta a uma função exponencial
positiva. No caso da bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova, a lei aplica-se com uma precisão
notável, tal como mostra a Figura 19.

Comprimento Médio Acumulado (m)

10000

y = 144.33e1.06x
R2 = 0.97

1000
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4

4.5

Ordem do Curso de Água

Figura 19  Validação do comprimento dos segmentos de cada ordem pela 2ª Lei de Horton.

A extensão do percurso superficial representa a distância média percorrida pela água da chuva
entre o interflúvio e o curso de água mais próximo, sendo uma variável que afeta o
desenvolvimento hidrológico da bacia de drenagem e dá a ordem de grandeza da distância média
do escoamento superficial. A extensão do percurso superficial é calculada pela seguinte fórmula:

E ps 

A
2L

em que:
Eps – Extensão do percurso superficial (km)
A – Área da bacia (km2)
L – Comprimento total das linhas de água (km)
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Para a bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova, o valor de Eps encontrado foi de 0.18 km, o que
significa que a água de escorrência atinge um canal permanente após um percurso médio de 180
metros.
A densidade de drenagem, definida originalmente por Horton, correlaciona o comprimento total
dos canais de escoamento com a área da bacia hidrográfica, revestindo-se de grande valor
hidrológico já que traduz a eficiência da drenagem natural na bacia.
A densidade de drenagem calcula-se pela seguinte fórmula:

Dd 

L
A

em que:
Dd – Densidade de drenagem (km/km2)
L – Comprimento total das linhas de água (km)
A – Área da bacia (km2)
Segundo Strahler, uma bacia hidrográfica com Dd entre 3 e 4 km/km2 apresenta uma densidade de
drenagem baixa, com Dd entre 12 e 16 km/km2 apresenta uma drenagem média, e com Dd entre
30 e 40 km/km2 apresenta uma drenagem elevada. À densidade de drenagem o mesmo autor
associa o conceito de textura, respetivamente grosseira, média e fina, atendendo ao maior ou
menor espaçamento entre os cursos de água que determina a dimensão dos elementos individuais
da topografia.
Na bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova, a densidade de drenagem é Dd = 2.8 km/km2, o que
permite considerar a textura como muito grosseira, muito pouco propícia à ocorrência de cheias.
A densidade hidrográfica relaciona o número de canais de ordem 1 com a área da bacia. Em
relação ao índice anterior apresenta a vantagem de evitar a possibilidade de obter valores
idênticos para duas situações diversas: rios compridos e pouco numerosos ou rios curtos e muito
numerosos, em que o comprimento poderia ser próximo originando pois uma mesma densidade de
drenagem.
A densidade hidrográfica é calculada pela seguinte equação:
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Dh  F1 

N1
A

em que:
Dh – Densidade hidrográfica (canais de ordem 1/km 2)
F1 – Frequência de talvegues elementares
N1 – Número de canais de ordem 1
A – Área da bacia
Em áreas aplanadas, o valor da densidade hidrográfica é superior ao de zonas com vertentes
declivosas, pois neste último caso origina-se uma escorrência laminar que rapidamente se
organiza diminuindo a frequência de talvegues elementares.
O valor da densidade hidrográfica da bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova e de Dh = 2.68
canais/km2, indicador de uma bacia com alguns declives, mas não muito acentuados.

.d3  Hidrologia de Superfície
A caracterização da hidrologia da área em estudo foi feita segundo duas perspetivas distintas:
uma que sintetiza a dinâmica anual da água à escala da bacia hidrográfica das ribeiras do Juncal
e Venda Nova; e a outra que analisa à mesma escala alguns aspetos relativos à importância
espacial de fenómenos como o potencial de erosão hídrica e o potencial de recarga aquífera. Na
implementação da primeira perspetiva foram usados balanços hídricos à escala mensal. Para
implementar a segunda perspetiva foram utilizadas técnicas convencionais de modelação de
terreno, de acordo com as formalizações do programa SURFER, por exemplo operadores de
Laplace para a definição espacial das áreas com potencial para a recarga ou descarga, ou perfis
de curvatura para a análise do risco de erosão.
O cálculo do balanço hídrico à escala da bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova mostra-se no
Quadro 11. As precipitações médias (período superior a 30 anos) registadas na estação
udométrica

de

Pombal

(estação

14F/01,

dados

no

site

do

INAG)

foram

consideradas

representativas das ocorridas na bacia hidrográfica em estudo. Por não estar instalada qualquer
estação hidrométrica na foz destas ribeiras (rio Arunca), os escoamentos fluviais na mesma foram
deduzidos pelo método racional de outros medidos numa secção da bacia do rio Arunca (estação
13F/04 - Ponte Mocate, dados no site do INAG).
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Quadro 11  Balanço hídrico à escala da bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova.
Mês

Dados
de Base

Balanço
Hídrico

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Total

Prec

91

115

134

145

127

114

68

68

31

7

11

41

953

Escfluv

13

33

66

71

69

51

46

32

15

9

2

5

413

ETP

62

36

24

24

24

45

54

81

100

124

115

88

778

Escsub

10

32

21

23

4

51

37

32

61

94

34

5

404

Escsup

3

1

45

49

65

0

9

0

0

0

0

0

171

Inf

26

79

65

72

38

69

5

0

0

0

0

0

354

Eprec

62

36

24

24

24

45

54

68

31

7

11

41

428

Efluv

0

0

0

0

0

0

0

0

45

85

31

0

162

Prec – Precipitação; Escfluv - Escoamento fluvial; ETP - Evapotranspiração potencial; Escsub - Escoamento subterrâneo; Escsup Escoamento superficial; Inf – Infiltração; Eprec - Evaporação direta; Efluv - Evaporação fluvial.

Se assumirmos uma capacidade de campo de 100 mm, o excedente hídrico anual é de 425
mm/ano, sendo notavelmente compatível com o que pode obter-se pelo método de Thornthwaite e
Mather (426 mm/ano). Para a mesma capacidade de campo, a evapotranspiração real calculada
pelo método de Alencoão e Pacheco (690 mm/ano) é ligeiramente superior à produzida pelo
método de Thornthwaite e Mather (560 mm/ano). A infiltração anual efetiva (254 mm/ano) é
cerca de 27% da precipitação total, valor que em termos de recursos hídricos pode ser considerado
moderado. Porém, quando comparada com o escoamento subterrâneo anual (404 mm/ano),
verifica-se que a infiltração que ocorre dentro dos limites da bacia não é suficiente para explicar o
débito do sistema aquífero, pelo que a restante água terá que ser fornecida por bacias adjacentes
em ligação hidráulica.
A resposta do aquífero à infiltração pode deduzir-se a partir do desfasamento temporal entre a
infiltração e o escoamento subterrâneo. Em função da maior ou menor carga hidráulica exercida
sobre o aquífero em cada instante, estima-se em cerca de quatro meses o tempo que uma parcela
de água subterrânea levará a produzir descarga equivalente, a partir do seu ponto de saída do
sistema (Figura 20).
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Figura 20  Desfasamento temporal entre a infiltração e o escoamento subterrâneo.
A análise do risco de erosão recorreu ao cálculo de perfis de curvatura pelo programa SURFER. Os
valores obtidos e a relação dos mesmos com as classes de risco permitem concluir o seguinte:
Há uma paridade entre os valores negativos (correspondentes a setores da superfície terrestre que
são convexos para cima e que por isso são designados por zonas de aceleração do fluxo hídrico
com risco de erosão muito elevado a reduzido) e os valores positivos (correspondentes a setores
côncavos onde o fluxo hídrico é retardado e o risco de erosão concomitantemente decrementado).
Há ainda o facto de que 93% da área apresenta risco de erosão inferior ou igual à categoria de
reduzido.
A paridade na distribuição analítica dos perfis de curvatura é acompanhada pela paridade na
distribuição espacial das zonas tenuemente convexas (risco de erosão reduzido) e tenuemente
côncavas (risco de erosão muito reduzido).
A pedreira “Vale da Fonte” localiza-se numa zona com risco de erosão reduzido.
De forma semelhante ao risco de erosão, a utilização das técnicas convencionais de modelação do
terreno, no caso o cálculo de operadores de Laplace, permitiu concluir que a proporção das zonas
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com potencial de recarga iguala grosso modo a percentagem de zonas com potencial de descarga,
situação característica de bacias com circuito hidráulico pouco profundo.
Feita a distribuição espacial das zonas em que pode antecipar-se um potencial para a ocorrência
de recarga em articulação com os setores onde a descarga se prevê privilegiada, verifica-se uma
distribuição dendrítica com os setores de descarga basicamente a coincidir com os leitos das
linhas de água, figurino que confirma o domínio de circuitos hidráulicos sub-superficiais. A
pedreira “Vale da Fonte” localiza-se numa área com potencial para a ocorrência de recarga,
embora os limites Oeste e SW correspondam a células de descarga locais.

.d4  Hidrogeologia
Os recursos hídricos subterrâneos desempenham um papel importante tanto no abastecimento
das populações como na origem de água para a agricultura e a indústria. Aqueles recursos quase
sempre constituíram as primeiras origens de água, tendo mantido esse desempenho em muitas
regiões, até há pouco tempo, e mantendo-o ainda noutras. Mesmo em zonas onde as águas
subterrâneas são escassas, elas podem ser fundamentais, na ausência de outros recursos hídricos
economicamente mobilizáveis, permitindo assegurar o abastecimento de núcleos urbanos ou
industriais de pequena dimensão, de explorações agropecuárias e do regadio de pequenas
explorações agrícolas.
O

território

nacional

encontra-se

dividido

em

quatro

grandes

domínios

ou

unidades

hidrogeológicas, denominadas por Maciço Antigo, Orla Meridional. Orla Ocidental e Bacias do Tejo
e Sado, contendo cada uma diversos sistemas aquíferos cuja definição se apresenta de seguida.
Considera-se como sistema aquífero um domínio espacial, limitado à superfície e em profundidade,
no qual existe um ou vários aquíferos, relacionados ou não entre si, mas que constitui uma
unidade prática para a investigação ou exploração. Um aquífero é uma unidade geológica que
contém água e que a pode ceder em quantidades economicamente aproveitáveis.
De acordo com os conceitos acima referidos, existem zonas dentro de cada unidade hidrogeológica
onde não foi definido qualquer sistema. Tal não significa necessariamente a inexistência de
aquíferos, mas apenas que estes têm uma importância pequena, de caráter local, sobretudo
quando comparados com sistemas aquíferos próximos, com importância regional.
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A bacia hidrográfica das ribeiras do Juncal e Venda Nova e a pedreira “Vale da Fonte” localizam-se
na unidade hidrogeológica designada Orla Ocidental e surgem na vizinhança de 5 sistemas
aquíferos, estando sob a influência de um deles, o sistema do Louriçal (Figura 21). As
características mais relevantes do sistema aquífero do Louriçal apresentam-se no Quadro 12.
Quadro 12  Caracterização sumária do sistema aquífero do Louriçal.
Bacias Hidrográficas

Mondego, Lis, Ribeiras da Costa.

Concelhos

Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Leiria, Pombal, Soure.

Área

88 km2

ARH

Centro.

Formações Aquíferas

Arenitos do Carrascal, Calcários Apinhoados da Costa de Arnes, Arenitos Finos de Lousões (Cretácico sup.);

Dominantes

Formações do Miocénico e Paleogénico indiferenciados; Depósitos Plio-quaternários.
Arenitos do Carrascal: arenitos mais ou menos argilosos, finos a grosseiros; Calcários Apinhoados da Costa

Litologias Dominantes

de Arnes: calcários, calcários margosos e margas; Arenitos Finos de Lousões: arenitos finos muito micáceos
que passam a grosseiros a muito grosseiro.
Sistema multiaquífero constituído por três subsistemas: Cretácico, Miocénico e Plio-Quaternário. Subsistema

Características Gerais

Cretácico: essencialmente poroso, de produtividade média, multicamada, livre a confinado; Subsistema
Miocénico: poroso, de produtividade baixa a média.

Produtividade (l/s)

Subsistema Cretácico: entre 27,5 e 40; Subsistema Miocénico: mediana=1,7
Subsistema Cretácico: Transmissividade entre 86 e 1007 m2/dia; Subsistema Miocénico: Média da

Parâmetros Hidráulicos
transmissividade entre 100 e 200 m2/dia, coeficiente de armazenamento=10 -5
Sistema aquífero bastante complexo, mas que existirá alguma drenância entre as unidades adjacentes. O
Funcionamento Hidráulico
Subsistema Plio-Quaternário apresenta uma taxa de drenância de 100 mm para o Subsistema Miocénico
Piezometria / Direções de Fluxo

Subsistema Cretácico: escoamento longo, profundo e lento, em direção ao mar.
Subsistema Cretácico: entradas=7 hm 3/ano, saídas=7 hm3/ano; Subsistema Miocénico: entradas=30 a 40

Balanço Hídrico
hm3/ano; Subsistema Plio-Quaternário: entradas=25 hm 3/ano
Fácies Química

Subsistema Cretácico: bicarbonatada sódica; Subsistema Miocénico: bicarbonatada e sódicas.
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Figura 21 - Sistemas aquíferos da vizinhança da área do projeto.
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.d5 - Aptidão Aquífera das Formações Geológicas
As formações com melhor aptidão hidrogeológica são as subjacentes à Formação de Taveiro, a
qual assume características de aquitardo e/ou de aquicluso. Excluindo as fácies carbonatadas da
Formação de Trouxemil, que também é uma unidade aquífera, trata-se de um sistema constituído,
essencialmente, por materiais detríticos de granulometria muito heterogénea, estrutura lenticular
e multicamada, estando as unidades aquíferas separadas por camadas argilosas. Assim, o sistema
tem permeabilidade intersticial e produtividade muito variável de local para local e em
profundidade. Do ponto de vista hidráulico, apresenta, tendencialmente, carater confinado e/ou
semiconfinado nas áreas cobertas por litologias de permeabilidade reduzida, tais como os pelitos
da Formação de Taveiro, e carater livre nas zonas de afloramento das fácies areníticas e das
fácies carbonatadas que constituem as formações subjacentes, isto é, as unidades aquíferas de
maior importância.
.e  Pedologia e Uso dos Solos
A classificação dos solos da região coberta pela bacia hidrográfica das ribeiras do Juncal e Venda
Nova, e particularmente daqueles que cobrem a envolvente próxima à pedreira “Vale da Fonte” foi
efetuada com base na seguinte informação:


Para o enquadramento à escala regional utilizámos informação de caráter geral, como
sendo o Atlas do Ambiente que descrimina os tipos de solo mais frequentes em todo o
território nacional.



Para o enquadramento à escala local utilizámos dados da carta de solos publicada pela
FAO e pela UNESCO em 1988 e, com base neles, relacionamos os tipos de solo mais
frequentes nas regiões de Pombal e Soure com os parâmetros ambientais que mais
influenciam a formação e desenvolvimento dos perfis de alteração, como sendo a
topografia, o clima, o substrato rochoso e a vegetação.

De acordo com o Atlas do Ambiente a região localiza-se numa área ocupada fundamentalmente
por podzóis, cambissolos e fluvissolos (Figura 22).
É do conhecimento geral que a geologia determina de forma inequívoca o tipo de solo que se
desenvolve à superfície da Terra. Na região, a relação genética entre os tipos rochosos e os tipos
de solos manifesta-se nas seguintes associações:
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Sobre as unidades areno-argilosas do Paleogénico e Miocénico da envolvente NW à pedreira
“Vale da Fonte” desenvolvem-se Podzóis;



Sobre as formações areno-argilosas do Cretácico (Maestrichtiano-Eocénico) onde assenta a
pedreira “Vale da Fonte” desenvolvem-se Luvissolos;



Sobre as formações calcárias do Lias que afloram a SE da área da pedreira “Vale da Fonte”
desenvolvem-se cambissolos;



Sobre os depósitos de cobertura aluvionares, geram-se aluvissolos nos vales abertos que
ladeiam os cursos de água e coluvissolos nas linhas de água não perenes.

Além do substrato rochoso, também a topografia, o desenvolvimento vegetativo e a maior ou
menor exposição dos locais aos agentes erosivos influenciam significativamente a génese e
desenvolvimento dos solos de uma região.
No caso presente, os podzóis desenvolvidos a partir das unidades areno-argilosas do Paleogénico e
Miocénico, apresentam um perfil frequente tipo: A-B-R. Nestes perfis, o horizonte A é êutrico e
apresenta espessura média a rondar os 20 cm; o horizonte B é câmbico e franco-arenoso,
apresentando espessura média próxima dos 30 cm; e o horizonte R, que corresponde à rocha
sedimentar, inicia-se a uma profundidade média da ordem dos 50 cm. Regra geral, este tipo de
podzóis possui aptidão condicionada para a exploração florestal e fraca aptidão para a
agricultura.
A génese e desenvolvimento dos cambissolos associados às formações calcárias combina a
desagregação da rocha sedimentar subjacente com a acumulação de materiais externos.
Genericamente, os solos apresentam espessuras reduzidas e horizontes pouco desenvolvidos. No
que toca à aptidão, são solos com aptidão moderada para a agricultura e reduzida para a
exploração florestal.
Os fluvissolos associados às formações areno-argilosas do Cretácico apresentam frequentemente
um perfil tipo: A-AC. Nestes perfis, o horizonte A é úmbrico, franco-arenoso e com elevado teor em
matéria orgânica nos níveis superiores, podendo atingir 60 cm de espessura. O horizonte AC,
bastante estratificado, é de textura arenosa e desenvolve-se até uma profundidade próxima dos
150 cm. No que respeita à aptidão, estes solos apresentam boa aptidão para a agricultura e
pastagem, e aptidão moderada para a exploração florestal.

Pedreira “Vale da Fonte” – Plano de Pedreira

Página 44

Pedreira “Vale da Fonte”

Figura 22 – Mapa de solos da vizinhança da área do projeto.
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A envolvente à pedreira “Vale da Fonte” é dominada por quatro grupos principais de usos do solo,
todos eles com subgrupos, a saber (Figura 23):
 Espaços Florestais, com largo predomínio das manchas de pinheiro sobre as de eucalipto
(bosquetes dispersos) e as folhosas diversas (fileiras associadas às ribeiras principais e seus
afluentes);
 Espaços Agrícolas, com predomínio de campos de cultivo para milho batata, aveia, etc (culturas
anuais de Inverno e Verão), a que se associam olivais, vinhas e raramente pomares;
 Espaços Naturais, de onde se destaca o desenvolvimento da vegetação herbácea natural e da
vegetação esclerófila;
 Espaços Antrópicos, de onde se destacam as zonas urbanas, áreas ocupadas por infraestruturas industriais, manchas com ocupação por vegetação arbustiva baixa e matos e,
finalmente,

áreas

degradadas

por

ocupação

antrópica

diversa

(zonas

sem

vegetação

correspondentes aos traçados de estradas, as unidades extrativas de recursos geológicos, etc.).
Na envolvente à pedreira “Vale da Fonte” dominam os sistemas integrados nos espaços agrícolas,
assentando a pedreira em espaço florestal e antrópico (áreas de extração de inertes).
.f  Paisagem e Biótopos

.f1  Paisagem
A paisagem é uma das componentes ambientais mais vulneráveis às ações induzidas pela
implementação de um projeto de exploração de recursos minerais, as quais se traduzem
essencialmente nas modificações do equilíbrio biológico, relevo, vegetação, e outros aspetos
relacionados com a qualidade visual do ambiente que nos rodeia.
A definição de um referencial de paisagem implica a caracterização holística e integradora dos
componentes que a constituem, para que o resultado final dessa caracterização seja a
compreensão global da organização da paisagem e da sua expressão visual e cénica.
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Figura 23 – Uso dos solos na bacia das ribeiras do Juncal e Venda Nova e na
envolvente da pedreira “Vale da Fonte”.

Para a definição e delimitação das Unidades Homogéneas de Paisagem é necessário estudar e
analisar a influência de diversos fatores sobre os elementos estruturais da paisagem, fatores que
podem ser do tipo estruturante ou circunstancial.
Os fatores estruturantes são marcados decisivamente pela geologia e a climatologia, que por sua
vez moldam os fatores morfológicos, pedológicos e hidrológicos. Os fatores circunstanciais são
condicionados essencialmente pelo uso da terra, manifestam-se por exemplo através da tipologia e
distribuição da vegetação, e moldam processos dinâmicos como sendo os fenómenos micro
climatológicos.
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Segundo a classificação de Cancela de Abreu (2004), a área do projeto localiza-se no grupo de
unidades designado por "Beira Litoral" e, dentro desta, na unidade designada por "Leiria-OurémSoure", conforme se ilustra no mapa das Figuras 24 e 25.
Trata-se de uma paisagem de transição e de ligação entre o norte e o sul (Beira Litoral já com
fortes laivos da Estremadura), entre os maciços calcários a nascente e o litoral a poente. Paisagem
amena, de morfologia suave, entrecortada por vales férteis onde serpenteiam os rios Lis, Lena,
Arunca, a ribeira de Carnide, um troço do rio Nabão.
Nas encostas macias marca uma presença importante a oliveira e grandes manchas de pinhal ou
de eucaliptal. Aos raros relevos que sobressaem do ondulado dominante correspondem quase
sempre centros urbanos com o seu castelo (Leiria, Ourém, Pombal), de onde se abarcam largas
vistas sobre os terrenos baixos. Constata-se no entanto que nesta unidade de paisagem, a
expansão urbana por vezes inadequada destruiu a relação harmoniosa com os campos
envolventes que já não se permitem ver.
Esta unidade é atravessada por vias rodoviárias de grande impacte paisagístico, como é o caso da
A1/IP1, A8/IC1, A17, e naturalmente a EN1/IC2, o que também contribui para a fraca identidade
que esta unidade de paisagem apresenta no geral.
Como principais referências na paisagem desta unidade destacam-se o Sítio Natura 2000
“Azabuxo-Leiria”, o Mosteiro da Batalha (património da UNESCO desvalorizado pela passagem da
EN1/IC2 muito próxima), a Marinha Grande (com uma identidade estritamente ligada à indústria
vidreira, e com interessantes exemplares de arquitetura industrial), e Conimbriga (já na passagem
para os maciços calcários). Ainda outros edifícios e conjuntos edificados com valor patrimonial
significativo em Louriçal, Pombal, Redinha e, com especial destaque, em Leiria.
O Sítio Natura 2000 “Azabuxo-Leiria”, com 136 ha, contem vários habitats naturais. É delimitado
por linhas de água com galerias em bom estado de conservação, com amieiros e salgueiros que
bordejam campos agrícolas maioritariamente abandonados.
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Figura 24 - Unidades da paisagem segundo a classificação de Cancela de Abreu.
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Figura 25 - Subunidades da paisagem do Grupo da Beira Litoral segundo a
classificação de Cancela de Abreu.
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O local encontra-se predominantemente ocupado por pinhal e eucaliptal, em solos quase turfosos
sobre materiais arenosos, onde se desenvolvem urzais-tojais. Nas partes inferiores e nas
depressões, estes urzais contactam com prados de herbáceas vivazes, juncais ricos em espécies
florísticas pouco comuns, que são percorridos por escorrências onde dominam Juncus bulbosus e
Scirpus fluitans, formando uma comunidade vegetal importante e rara. Nas áreas menos húmidas
desenvolve-se um mato rico em carvalhiça.
A unidade “Beira Litoral”, apesar de ter sido utilizada e moldada por comunidades humanas desde
há muito e de ter sido palco de acontecimentos históricos que marcaram o país, atualmente não
consegue transmitir uma informação coerente e clara acerca deles, com exceções muito pontuais,
como é o caso do Mosteiro da Batalha.
Pode afirmar-se que esta unidade da paisagem manifesta uma razoável coerência de usos, com
exceções evidentes nos principais centros urbanos (frequente ocupação edificada de vales, de
terrenos férteis, e de encostas muito inclinadas) e em grandes manchas florestais.
A sua riqueza biológica será média a baixa se, por um lado o padrão da paisagem rural é no geral
variado (o que pressupõe uma boa capacidade de suporte para a diversidade de espécies vegetais
e animais), por outro lado são conhecidos sérios problemas relacionados com ecossistemas
fundamentais para essa biodiversidade (nomeadamente poluição e degradação dos leitos e
margens das principais linhas de água) e não se encontram referências à presença de espécies
raras e/ou com elevado valor para a conservação.

.f2  Biótopos

A diversidade paisagística que caracteriza a região tem relação com a biodiversidade.
Por outras palavras, aos Espaços Agrícolas e Espaços Florestais associa-se um biótopo
com o mesmo nome, cuja composição se descreve nos parágrafos seguintes.
O Biótopo Rural, com maior desenvolvimento junto das povoações próximas da área da
pedreira, assenta nas áreas ocupadas pelas culturas arvenses, horto-fruticulturas e
pastagens ou forragens. Geralmente, são povoadas por: batata, milho, trigo, centeio e
aveia; árvores frutígeras, como as oliveiras, videiras, abrunheiros, macieiras, amoreiras,
pereiras, cerejeiras e algumas laranjeiras; plantas hortenses.
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O Biótopo Florestal assenta fundamentalmente nas áreas ocupadas pelo pinhal, eucaliptal
e folhosas diversas, acompanhadas no estrato arbustivo e subarbustivo por giestas, tojos,
carquejas e urzes.
.g  Enquadramento com Áreas Protegidas e Sítios Classificados
A área da pedreira “Vale da Fonte” encontra-se significativamente afastada de qualquer área
protegida (Figura 26) ou sítio classificado (Figura 27) pelo Instituto da Conservação da Natureza e
Biodiversidade.
Focalizando-se a pesquisa de Áreas Protegidas ao interior e vizinhança dos dois concelhos que
envolvem a área da pedreira (Pombal e Soure), verifica-se que a distribuição destas áreas de
interesse ecológico é bastante diminuta, restringindo-se apenas ao “Paul de Arzila” a norte da
pedreira, já no concelho de Montemor-o-Velho.
A Figura 26 ilustra o enquadramento desta Área Protegida face ao posicionamento da pedreira e
do limite dos concelhos em que se insere.
Focalizando-se a pesquisa de Sítios Classificados que integram a Rede Natura 2000 ao interior e
vizinhança dos dois concelhos que envolvem a área da pedreira, verifica-se que os Sítios mais
próximos, embora bastante afastados da sua área de influência, são a Norte o “Paul de Arzila”, e a
sul o Sítio “Sicó-Alvaiázere”. O Sítio Natura 2000 “Azabuxo-Leiria”, a sul da área do projeto, com
pouco mais de 100 ha, não tem expressão cartográfica.
A Figura 27 ilustra o enquadramento dos Sítios que integram a Rede Natura 2000 face ao
posicionamento da pedreira alvo de estudo e do limite dos concelhos em que se insere.
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Figura 26  Distribuição das áreas protegidas na envolvente alargada da área da pedreira.
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Figura 27  Distribuição dos sítios classificados na envolvente alargada da área da pedreira.
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.h – Enquadramento da Pedreira na Cartografia Temática dos PDMs, RAN e REN
Na cartografia da Reserva Agrícola Nacional (RAN) dos Municípios de Pombal e Soure, a parte da
pedreira em solo de Pombal não interfere com nenhuma mancha de terreno incluída na RAN. A
parte da pedreira em solo de Soure interseta uma pequena lingueta de terreno incluído na RAN,
junto ao Núcleo 1 de Lavra, abrangendo parte da área de defesa definida neste setor e uma
pequena porção da área de lavra deste núcleo.
Na cartografia da Reserva Ecológica Nacional (REN) dos Municípios de Pombal e Soure, e em ambos
os municípios, há pequenas porções da pedreira inseridas em terrenos da REN, envolvendo em
ambos os casos “áreas com risco de erosão”.
De acordo com a Planta de Ordenamento da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de
Pombal, a área do projeto que se intromete na porção do território deste concelho insere-se em
área classificada como espaço de “Recursos Geológicos”, concretamente no subespaço “Área de
Exploração Consolidada”.
A área do projeto que se intromete na porção do território do concelho de Soure insere-se em área
classificada como “Zona Florestal” – Planta de Ordenamento.
De acordo com a Planta de Condicionantes da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de
Pombal, a área do projeto que se intromete na porção do território deste concelho insere-se em
área classificada como “Recursos Geológicos”, concretamente em espaço de “pedreira (massa
mineral)”.
A área do projeto que se intromete na porção do território do concelho de Soure abrange as
pequenas manchas de RAN e de REN descritas anteriormente – Planta de Condicionantes.

.h1  Compatibilização da Exploração da Pedreira com Solos Integrados na REN
Drenagem dos Terrenos Confinantes
A drenagem dos terrenos confinantes deverá ser proporcionada pela construção de um sistema de
drenagem perimetral das águas pluviais, em zonas contíguas à pedreira e das áreas de
escavação, onde se possa verificar o risco de arrastamento de materiais para o interior e exterior
da pedreira. Estas águas devem ser reconduzidas para caixas recetoras de decantação de águas
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pluviais. As águas limpas das caixas de decantação serão naturalmente reencaminhadas para as
linhas de água naturais da envolvente. As caixas de decantação serão limpas periodicamente.
A drenagem perimetral tem assim por objetivo drenar os terrenos confinantes, e isolar as
escavações impedindo que o afluxo de águas de escorrência arraste partículas finas em suspensão
para o exterior da pedreira, pela sua passagem no interior das zonas de trabalhos.
Esta estrutura de drenagem perimetral pode ser constituída por valas e, eventualmente, diques se
necessário vencer desníveis topográficos. Não se justificam tubagens (ou manilhas), uma vez que
este tipo de elementos está mais vocacionado para permitir travessias inferiores de zonas
sensíveis, como estradas, construções, edifícios, etc.
O objetivo das valas é o de conduzir as águas pluviais para as estruturas de receção vocacionadas
para o efeito (caixas recetoras), de modo a poderem perder a carga sólida que transportam antes
de serem reconduzidas para o meio hídrico superficial e sub-superficial envolvente.
Para tal, definem-se valetas de cintura para escoamento, limitadas internamente por diques (ou
motas) de material impermeável (ex: betão) que impedem o galgar das águas em situações de
escorrência extrema. Tratando-se de um sistema preventivo, é dos mais adequados entre os vários
sistemas de drenagem que podem ser utilizados, quer sob o ponto de vista construtivo quer sob o
ponto de vista económico.
Na Planta de Drenagem de Terrenos Confinantes apresentada no Anexo Plantas mostra-se a
implantação das infra-estruturas de drenagem descritas, para efeitos de assegurar a drenagem
dos terrenos confinantes, que no essencial consiste:
 Na construção de valetas de drenagem pelos perímetros das áreas de lavra dos núcleos 1 e 2 de
exploração, com as dimensões: 40 centímetros de largura e 30 cm de profundidade, com
recondução primordial das águas para as caixas recetoras devidamente posicionadas.
 Na construção de valas de drenagem planar nos setores de escoamento preferencial das áreas
de defesa, a montante das escavações, com recondução primordial das águas para as caixas
recetoras devidamente posicionadas.
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  PLANO DE PAVRA - PL
A metodologia do processo extrativo a implementar na pedreira “Vale da Fonte” consiste na
aplicação de um conjunto de regras de arte de exploração a céu-aberto de massas minerais de
fraca coesão, que têm por objetivo a consonância entre o aproveitamento integral e racional da
jazida argilosa, a segurança de pessoas e bens, a economia da exploração e a recuperação
ambiental da área intervencionada e sua envolvente.
.a  Características do Jazigo Mineral
Foram estudadas e ensaiadas nos laboratórios do CTCV e nos laboratórios da PROCESSAR LDA
dezenas de amostras de argilas colhidas na Jazida dos Arenitos e Argilas de Taveiro,
particularmente na Formação Produtiva da área da pedreira sob o domínio das “Argilas
Vermelhas do Marco do Distrito”, sobre as quais foram realizados os seguintes ensaios:
No estado tal-qual:


Determinação da composição mineralógica semi-quantitativa por difração de raios X;



Determinação da granulometria por raios laser;



Determinação dos óxidos de elementos maiores e P.R. por química clássica.

Na fração argilosa:


Determinação da composição mineralógica semi-quantitativa por difração de raios X;



Cálculo de relações e parâmetros respeitantes a alguns minerais argilosos presentes.

Após moagem a granulometria cerâmica:


Dilatometria;



Determinação da resistência mecânica à flexão;



Ensaios de trabalhabilidade;



Cozeduras em ciclo cerâmico adequado a 850 ºC, 900 ºC e 950 ºC.

No item da geologia local (pág.19) apresentou-se a caracterização mineralógica, química e
tecnológica destas matérias-primas, bem como as conclusões obtidas dessa caracterização.
A delimitação de um jazigo mineral é condicionada pelas características dos materiais, tendo em
consideração o setor ou setores de aplicação a que os mesmos se destinam, pela configuração do
jazigo, e pelas áreas de licenciamento em articulação com a geometria do céu-aberto (cotas de
base das explorações, número e dimensão dos patamares de escavação).
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Relativamente à configuração do jazigo, a delimitação é condicionada pela presença e geometria
da Formação Produtiva “Argilas Vermelhas do Marco do Distrito”, que constitui a massa mineral a
explorar. Esta camada apresenta disposição sub-horizontal, muro colocado à cota entre os 45 e os
30 metros, e espessura média de 20 a 25 metros.
Relativamente às áreas de licenciamento em articulação com a geometria do céu-aberto, pode
referir-se o seguinte:
 As massas minerais de argilas a explorar na pedreira “Vale da Fonte” estão afetas a duas áreas
de lavra distintas: uma denominada por Núcleo 1 de Lavra com uma área de 9,57 ha, e outra
denominada por Núcleo 2 de Lavra com uma área de 9,02 ha. Ambas correspondem às parcelas
da área de lavra onde ocorre a formação produtiva denominada “Argilas Vermelhas do Marco do
Distrito” da jazida “Arenitos e Argilas de Taveiro”.
 A base da escavação do Núcleo 1 de Lavra colocar-se-á à cota dos 45 metros.
 A base da escavação do Núcleo 2 de Lavra colocar-se-á à cota dos 30 metros.
 O teto da formação produtiva coloca-se à cota média dos 65 metros no Núcleo 1 da Lavra, e à
cota média dos 55 no Núcleo 2 de Lavra. Acima destas cotas e até à superfície topográfica, os
materiais existentes no interior das áreas de lavra correspondem a arenitos claros mais ou menos
argilosos considerados estéreis e terras vegetais.
.b  Cálculo de Reservas e Vida Útil da Exploração
A volumetria das reservas em argilas vermelhas exploráveis na pedreira “Vale da Fonte” é
condicionada pelos seguintes fatores:


Possança das camadas argilosas da formação produtiva, na área da pedreira;



Características tecnológicas das argilas, tendo em consideração o setor ou setores de
aplicação a que as mesmos se destinam;



Área de lavra e a geometria da corta, que condicionam o volume a desmontar;



Área intervencionada com reservas já exploradas.
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A fórmula utilizada no cálculo das reservas em argilas vermelhas e das volumetrias
correspondentes aos materiais areno-argilosos de cobertura e às terras vegetais assenta nos
seguintes pressupostos:
 Na definição prévia dos Modelos Digitais do Terreno (MDT’s) relativos à topografia original,
atual, e à prevista para a corta final do céu-aberto;
 No conhecimento prévio da cota média do teto da formação produtiva;
 Em modelos de cálculo de volumes utilizando métodos numéricos (Regra de Simpson Estendida).
O fluxograma de cálculo utilizado apresenta-se na Figura 28a, reportando-se o mesmo ao
diagrama de lavra tipo da Figura 28b para cada um dos núcleos de lavra definidos.

VT - A = B
(FORMAÇÃO PRODUTIVA)

VT = T I - T FL =
A +B

MDT da
T opografia Inicial
(T I)

Cota do T ecto da
Formação Produtiva
(T FP)

V1 = T I - T FP =
A + C + C'

MDT da
T opografia Final
de Lavra
(T FL)

V2 = T FL - T FP =
C + C'

V1 - V2 = A
(TERRAS + ESTÉRIL)

TERRAS =
ÁREA DE LAVRA X ESPESSURA MÉDIA DO SOLO

ESTÉRIL =
A - TERRAS

Notas: A, B , C e C' de acordo com o diagrama de lavra ti po;
V1 e V2 - volumes acima da Cota do T FP; TV- volume total remobilizado

Figura 28a  Fluxograma do cálculo das reservas em argilas especiais e da
volumetria em materiais de cobertura areno-argilosos e em terras vegetais.
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LIMITE DA ÁREA DA PEDREIRA
LIMITE DA ÁREA DO CÉU ABERTO

TI - Topografia Inicial

A

C

C’

Cota do Tecto da
Formação Produtiva
(TFP)

B

TFL - Topografia Final
de Lavra

A - Terras + Estéril de Cobertura; B - Formação Produtiva; C e C’ - Encosto Acima da Cota do TFP;

Figura 28b – Diagrama de lavra tipo.

Aplicando-se o fluxograma aos dados da pedreira “Vale da Fonte”, calcularam-se as volumetrias
apresentadas nos parágrafos seguintes.
O volume a desmontar, deduzido da área de lavra total (18,59 ha), do volume desmontado, e da
geometria da corta prevista para o final da exploração, é de 5 252 940 ton de argilas vermelhas.
No Quadro 13 apresenta-se um resumo do cálculo de reservas efetuado e da estimativa do tempo
de vida útil da pedreira.
Quadro 13 - Resumo do cálculo de reservas e da estimativa do tempo de vida útil da pedreira.
Possança Média das

Volume a

Produção

Vida Útil

Intervenção (m )

Argilas Vermelhas (m)

Desmontar (ton)

Anual (ton)

(anos)

Núcleo 1 de Lavra

95700

20

2 411 640

Núcleo 2 de Lavra

90200

25

2 841 300

200 000

26

Área de Exploração

Área Efetiva de
2

Notas:
- Peso específico utilizado: 1.8 ton/m3
- Coeficiente topográfico: 0,7 (relativo ao impedimento do desmonte da formação produtiva sob
os patamares residuais que permanecem dos céus-abertos, que rondará os 30%).
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Prevendo-se que a exploração anual em argilas vermelhas atinja uma produção de cerca de
200000 ton/ano, as reservas da pedreira garantem uma vida útil da exploração de
aproximadamente 26 anos.
Tratando-se de núcleos de exploração já totalmente intervencionados, estima-se que a volumetria
movimentada desde o início da atividade no local de terras vegetais e de materiais estéreis não
aproveitáveis (cascalheiras) ronde os 65000 m3, considerando apenas a volumetria que forma hoje
pargas e taludes de proteção ao bordo superior das duas escavações.
.c  Plano de Desmonte

.c1  Modelo e Método de Desmonte
O modelo de lavra a implementar na pedreira “Vale da Fonte” pressupõe a aplicação das regras de
arte de exploração de pedreiras a céu-aberto, nomeadamente de massas minerais de fraca coesão,
visando atingir a consonância entre o seguinte conjunto de pressupostos:
 A planificação, segurança e economia da exploração em articulação com o correto
aproveitamento do jazigo mineral;
 A proteção ambiental da área intervencionada e sua envolvente;
 A integração e evolução conjunta das atividades extrativa e de recuperação, durante o tempo de
vida útil da exploração e na fase de encerramento da mesma.
A unidade geológica que integra as denominadas “Argilas do Marco do Distrito” apresenta o
seguinte enquadramento:
 Horizonte de terra vegetal com espessura média até 0.45 m, que inclui a camada de solo (0.30
m) e o topo da unidade areno-argilosa (0.15 m);
 Os depósitos detríticos da unidade areno-argilosa que possuem distribuição sub-horizontal e
espessura variável;
 Os materiais a desmontar têm fraco grau de competência e coesão, potenciando o desmonte
mecânico por ação de ripagem;
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 O nível freático está previsivelmente abaixo da cota do muro da formação produtiva;
 A topografia da área de lavra permite o avanço conjugado das frentes de desmonte em flanco de
encosta e da corta em profundidade.
O método de desmonte aplicado é o arranque mecânico a céu-aberto, com patamares
desenvolvidos por degraus direitos e/ou frentes de inclinação.
O desmonte segue o modelo composto, conjugando o desenvolvimento por degraus direitos de teto
para muro da formação produtiva com o desenvolvimento por avanços longitudinais partindo dos
flancos.
A área de exploração onde se procederá à extração das unidades argilosas (área de lavra) foi
definida com base no seguinte:
 A definição de dois núcleos de exploração denominados por Núcleo 1 de Lavra com
desenvolvimento no setor mais a SW da pedreira, e por Núcleo 2 de Lavra com desenvolvimento no
setor mais a NE da pedreira;
 Setores de ocorrência da unidade produtiva na área da pedreira;
 Redução da área suscetível de intervenção no setor Sudeste confinante com o traçado da
estrada nacional EN1/IC2, imposto pela definição da zona de defesa neste setor;
 O estabelecimento das zonas de defesa aos prédios e/ou terrenos vizinhos, aos caminhos
públicos, e às estradas.
Em função dos condicionalismos referidos anteriormente, a área a intervencionar pela lavra
corresponde a duas poligonais, uma com 9,57 ha (Núcleo 1 de Lavra) e outra com 9,02 ha (Núcleo
2 de Lavra).
Na Planta N.º1 e na Planta N.º2, no Anexo Plantas, mostram-se os limites da propriedade, das
pedreiras licenciadas, da pedreira alvo do presente projeto de regularização, das áreas de lavra, e
das zonas de defesa. Indica-se também o sentido de avanço das frentes de desmonte e a
localização da sinalização e dos anexos industriais e sociais. Na Planta N.º3, no Anexo Plantas,
mostra-se a recuperação paisagística implementada e a implementar de imediato.
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.c2  Desenvolvimento do Desmonte
O dimensionamento dos degraus ou patamares de desmonte teve em consideração fatores que se
prendem com as características estruturais e geomecânicas das unidades geológicas e dos meios
mecânicos disponíveis.
Numa primeira fase da exploração em que o desmonte da formação produtiva na área do projeto
teve um desenvolvimento misto, com avanços em flanco de encosta e corta em profundidade,
agora, e a partir das cotas atuais de projeto (cota dos 65 m no Núcleo 1 de Lavra e cota dos 55 m
no Núcleo 2 de lavra), o desmonte da formação produtiva na área do projeto terá um
desenvolvimento primordial em profundidade.
O modelo conceptual do avanço caracteriza-se pela definição de plataforma de trabalho/piso de
extração, posicionada em todo o comprimento da frente de desmonte. A definição da área desta
plataforma é baseada nos critérios de produção, particularmente nas necessidades de consumo e
nas características de qualidade locais da jazida (cor, % de matéria orgânica, possança das
camadas argilosas, etc.).
Em consonância com a realidade acima referida, foram definidos, para a fase de desenvolvimento,
degraus direitos com 5x5 m (degraus de avanço, com dimensões de 5 m de altura e 5 m de base).
No caso da escavação na frente de desmonte, o talude terá inclinação não inferior a 45º, de forma
a assegurar-se a estabilidade geomecânica do maciço e favorecer a recuperação paisagística da
corta de escavação.
As rampas de ligação (temporárias ou definitivas) entre pisos de desmonte e de acesso ao fundo
da escavação terão inclinações <25º e raios de curvatura superiores a 25 m, possuindo também
locais para cruzamento de dumpers.
O projeto de lavra prevê que a base da escavação projetada para o Núcleo 1 de Lavra atinja a
cota de 45 m, pelo que os pisos da escavação se desenvolverão entre este nível e o bordo superior
do céu-aberto de maior altitude. No total, os pisos de desmonte são em número de 12, colocandose os mesmos, da base para o topo, aos 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, e 105 m.
O rebaixamento da escavação atual vai ser de 20 metros, face à cota da escavação deste Núcleo 1
que atualmente está definida nos 65 m.
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Simultaneamente, o projeto de lavra prevê que a base da escavação projetada para o Núcleo 2 de
Lavra atinja a cota de 30 m, pelo que os pisos da escavação se desenvolverão entre este nível e o
bordo superior do céu-aberto de maior altitude. No total, os pisos de desmonte são em número de
10, colocando-se os mesmos, da base para o topo, aos 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, e 80
metros.
O rebaixamento da escavação atual vai ser de 25 metros, face à cota da escavação deste Núcleo 2
que atualmente está definida nos 55 m.
Na Planta N.º4, no Anexo Plantas, mostra-se o contorno do céu-aberto em ambos os Núcleos de
Lavra, com a cota base do Núcleo 1 de Lavra definido aos 45 m, e o do Núcleo 2 de Lavra definido
aos 30 m. Os perfis longitudinais e transversais apresentam-se na Planta N.º4a, no Anexo
Plantas.
O desmonte da massa mineral argilosa é implementado segundo uma metodologia sequencial que
obedece a um conjunto de tarefas padronizadas. A sequência do método de desmonte comporta as
seguintes fases:
 Desmatagem – Esta ação tem por objetivo a remoção gradual e sequencial do coberto vegetal,
de modo a remover o estrato arbóreo, arbustivo e sub-arbustivo existente na área de lavra, em
fase com o avanço do desmonte, particularmente raízes, troncos e ramos. Face à atual situação de
intervenção, esta tarefa revela-se particularmente incipiente e não quantificável.
 Decapagem e Preparação – Estas tarefas surgem após a operação de desmatagem que foram
previamente executada nas áreas selecionada para exploração. A operação de decapagem consiste
no arregaçamento (remobilização e remoção) dos níveis de terra vegetal (0,45 m) e da unidade
areno-argilosa considerada estéril que cobrem a formação produtiva nas zonas a explorar, numa
espessura média variável compreendida entre 2 a 6 m. Face à atual situação de intervenção, esta
tarefa revela-se particularmente incipiente e não quantificável.
A ação de ripagem destas camadas é desenvolvida pela escavadora hidráulica giratória, que
permite a preparação da superfície topográfica representada pelo teto da formação produtiva
para as tarefas de extração.
O horizonte de terra vegetal remobilizado e os materiais considerados estéreis são utilizados na
construção do talude que serve de barreira física circundante ao céu-aberto, a uma distância
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mínima de 2 m do bordo da escavação (vide Planta N.º3 no Anexo Plantas). Os materiais
sobrantes da construção do talude são armazenados temporariamente em pargas, a fim de
poderem posteriormente ser utilizados na recuperação de alguns taludes finais das áreas de
escavação.
 Extração da Formação Produtiva – Consiste na remoção da formação produtiva de teto a
muro, nomeadamente da formação argilosa subjacente às unidades areno-argilosas estéreis.
O desenvolvimento desta fase é concretizado por patamares, canais ou plataformas conducentes à
implementação de um desmonte seletivo por critérios decorrentes das características da formação
produtiva, nomeadamente a sua estratigrafia.
A ação de remoção é efetuada pela escavadora hidráulica giratória, pelo método de ripagem até
uma profundidade máxima de 5 m, ou seja, até à altura máxima do piso de desmonte ou até ao
alcance útil da lança extensível.
 Transporte da Formação Produtiva Diretamente às Instalações dos Clientes – Utilizando a
escavadora hidráulica, o material é carregado diretamente nos camiões e transportado para as
instalações dos clientes, onde é feita a armazenagem individualizada, sob a forma de “tal qual”,
tomando em consideração a tipologia da argila definida com base em critérios de cor e de
parâmetros tecnológicos. Dentro das unidades de transformação dos clientes, são depois sujeitas a
remobilização e destorroamento, e misturadas nas proporções desejadas de modo a constituírem
a pasta de fabrico dos produtos cerâmicos.
Em alternativa, é efetuado o armazenamento provisório das matérias-primas no telheiro do “anexo
de pedreira”. O telheiro de armazenamento é utilizado na situação em que há necessidade de
haver algum stock de argila extraída, para que no período mais chuvoso do inverno se possa
efetuar o fornecimento aos clientes, sem que para tal seja necessário entrar no barreiro para
efetuar desmontes. O telheiro também é usado para armazenar uma tipologia de argila que não
seja a desejada pelos clientes, mas que seja imperativo extrair de modo a aceder a outra.

.c3 - Beneficiação das Argilas Vermelhas
A separação dos diferentes materiais é efetuada diretamente no barreiro. Os materiais separados
são rececionados na indústria cerâmica de barro vermelho. Na indústria cerâmica de barro
vermelho, a argila é preparada para produzir os produtos finais (ex: tijolo).
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.d  Equipamentos Móveis e Especificações Técnicas
Os meios mecânicos utilizados nas várias tarefas para desenvolvimento da atividade extrativa na
pedreira “Vale da Fonte” são descritos no Quadro 14 e totalizam uma potência de 1030 CV.
Quadro 14  Equipamento mecânico aplicado nas tarefas de desmonte.
Designação

Quantidade Potência (Cv)

Função

Escavadora hidráulica giratória

2

500

Extração

Pá carregadora

1

280

Carregamento

Dumper de carga

1

250

Transporte

Total

1030

.e  Meios Humanos e Regime de Laboração
O quadro de pessoal afeto às várias tarefas da atividade extrativa desenvolvida na pedreira “Vale
da Fonte” totaliza 2 funcionários (manobradores de máquinas de extração de argilas), a que
acresce um técnico responsável da pedreira e o apoio da gerência e do departamento financeiro e
administrativo da empresa. A laboração desenvolve-se ao longo do ano, num turno diário que
decorre das 8.30 h até às 18.00 h, com paragem para almoço das 12.30 às 14.00 h. Em períodos
de maior atividade o período laboral poderá ter que ser alargado.
.f  Sistemas de Sinalização
A sinalização tem por objetivo anunciar a aproximação da área de exploração, local onde
normalmente se procede a trabalhos de escavação, movimentação de máquinas, etc. Tendo por
base a legislação respeitante à colocação de sinalização em áreas de exploração, serão tomadas
as medidas que providenciem a identificação dessas mesmas áreas, a saber (consultar Planta N.º2
no Anexo Plantas):
 Colocação junto ao caminho público de acesso à propriedade de sinalização de entrada e saída
de viaturas e limite de velocidade;
 Colocação, à entrada da pedreira, de placa com indicação da obrigatoriedade do uso do
equipamento de proteção individual, identificação da pedreira e do explorador, proibição à
entrada e pessoas estranhas;
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 Colocação, no perímetro da área, de trabalhos de pedreira (em acessos e caminhos
circundantes), de sinais de perigo relativos à aproximação de trabalhos de escavação;
 Colocação, ao longo do perímetro da escavação, de estacas de madeira pintadas a vermelho, de
tal modo que o extremo livre das mesmas ascenda no mínimo 30 cm acima da superfície do
terreno; o espaçamento utilizado deverá permitir que, quando na vizinhança de uma das estacas,
se possa observar facilmente a anterior e a posterior.

.g  Plano de Segurança e Saúde
O Plano de Segurança e Saúde (PSS) a implementar na pedreira “Vale da Fonte” visa a prevenção
de acidentes de trabalho que possam ocorrer durante o desenvolvimento dos trabalhos de
exploração do recurso mineral, de acordo com as diretivas comunitárias aplicadas às indústrias
extrativas por perfuração a céu-aberto ou subterrâneas, em particular as Diretivas da
Comunidade Económica Europeia N.º92/91 de 3/11 e N.º92/104 de 3/12, e os diplomas
estabelecidos nos Dec. Lei N.º324/95 de 22/11, Dec. Lei N.º162/90 de 22/5 e Dec. Lei
N.º102/2009 de 10/09.
A empresa irá diligenciar no sentido da elaboração do Manual de Segurança nos termos da
legislação vigente de modo a dar a conhecer o funcionamento e os procedimentos de caráter geral
a serem aplicados e os de caráter específico que se destinam a definir as regras e metodologias de
trabalho referentes às tarefas de risco.
De um modo geral todos os trabalhadores serão devidamente informados e motivados para ter
sempre em atenção os seguintes riscos a que estão expostos:
 MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS - A utilização de máquinas de carga e
equipamentos móveis devem ser manobrados por pessoal experiente e habilitado para o efeito,
que deve respeitar todas as regras básicas de segurança, como manter as distâncias mínimas
exigidas pelas especificações técnicas de cada equipamento.
O equipamento deve ser alvo de manutenção cuidada para que possa proporcionar boas condições
de utilização e segurança quer aos manobradores quer ao pessoal que labore na periferia
correspondente ao raio de acção das máquinas. O plano de manutenção será da responsabilidade
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de cada operador, que também deve informar os responsáveis caso detete alguma anomalia no
equipamento.
Os operadores devem ter a máxima atenção ao pessoal e peões que possam circular nas mesmas
vias e pistas, para que não coloquem em perigo a sua segurança e integridade física.

 POEIRAS - As poeiras provenientes das pistas de circulação de máquinas, ações de remoção de
material, etc, podem provocar no pessoal operador, ao fim de alguns anos, doenças dos foros
pulmonar e respiratório. A fim de serem minimizados os efeitos nefastos das poeiras, os
operadores devem usar a máscara sempre que existam concentrações acentuadas de fumos e
poeiras. Além disso, de modo a minimizar o grau de empoeiramento das pistas de circulação de
máquinas e camiões, e áreas de trabalho, recorrer-se-á à rega directa por cisterna, ou à aspersão
de água direccionada e rotativa, sempre que a situação assim o exija.

 RUÍDOS - As ações de desmonte mecânico não são das que mais ruídos provocam no conjunto
das operações de exploração de minas a céu-aberto. De modo a minimizar os efeitos do ruído
sobre a audição, os operadores devem usar diariamente e permanentemente protetores
auriculares, quando sujeitos a elevada exposição ao ruído.

 PROJEÇÃO DE MATERIAIS - A fim de se evitarem acidentes e danos físicos graves no corpo dos
operadores, e em particular na cabeça e/ou na vista, o pessoal será incutido a usar capacetes de
proteção durante todo o turno e óculos de segurança sempre que realizem ações com perigosidade
no que respeita à projeção de partículas.

 SEGURANÇA NA EXPLORAÇÃO - De modo a evitar o desabamento ou deslizamento dos maciços a
desmontar, as frentes de desmonte e vias de circulação de máquinas, e os acessos às mesmas,
devem ser inspecionadas periodicamente, para se garantir a ausência de massas ou superfícies
não consolidadas que coloquem em risco a segurança do pessoal e dos equipamentos.
A altura dos degraus não deve ultrapassar os 5 metros, de modo a garantir a máxima
estabilidade da exploração. Nos casos em que o pessoal denote qualquer quebra nas condições de
segurança, devem de imediato comunicar o facto ao encarregado, identificando o local, e chamar
a atenção dos restantes colegas de trabalho.
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Relativamente à segurança do céu-aberto, proceder-se-á da seguinte forma: (1) Implementação das
Zonas de Defesa - Serão implementadas em relação à bordadura do céu-aberto e relativamente a
caminhos, zonas de utilidade pública, propriedades vizinhas etc.; (2) Dimensão dos Degraus –
Serão respeitadas as dimensões máximas dos degraus (5 m de altura com inclinação não superior
a 45º), de modo a que não surjam quaisquer tipo de problemas de instabilidade nos taludes da
escavação; (3) Talude de Proteção à Escavação - No bordo superior da escavação, a uma distância
mínima de 2 metros do mesmo, será construído um talude de proteção à escavação, o qual será
plantado com espécies arbóreas (cortina arbórea de pinheiro-bravo).

PISTAS DE CIRCULAÇÃO DE MÁQUINAS - As pistas de acesso às frentes de desmonte devem ser
mantidas em boas condições de circulação, estar desobstruídas para proporcionar o fluxo livre
das águas pluviais, e não conter barreiras de difícil transposição em situações de emergência. As
áreas de trabalho devem ter os acessos desimpedidos e permitir a fácil movimentação de pessoas
e equipamentos de socorro.

PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE INCÊNDIO - Os materiais inflamáveis, tais como combustíveis,
lubrificantes e óleos, devem ser acondicionados correctamente em depósitos apropriados, e
colocados em locais munidos de equipamento de combate a incêndios segundo as normas
regulamentes. Os extintores devem ser examinados periodicamente e recarregados em
conformidade com os prazos de validade.
Sempre que se verifique necessário, e de modo a dar cumprimento às obrigatoriedades legais,
será dada formação no campo da higiene e segurança e regras de arte mineira (desmonte,
traçagem do desmonte, etc), de modo a consciencializar o pessoal para não descurar a aplicação
da segurança e do controle e minimização dos riscos e doenças profissionais resultantes da
atividade extrativa, nomeadamente das explorações de pedreiras a céu-aberto. Uma vez por ano, e
de modo a dar cumprimento às obrigatoriedades legais, os serviços de Higiene e Segurança no
Trabalho (que estão a cargo de um técnico de HST em Serviços interempresas) deverão reunir
para analisar os aspetos inerentes à prevenção dos riscos, redução dos acidentes e planeamento
de novas ações no domínio do processo extrativo.

.g1  Organização dos Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
A implementação e organização dos Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST)
na pedreira “Vale da Fonte”, visa a avaliação, controlo e manutenção das condições de trabalho,
prevenção e desenvolvimento de condições e meios de informação e formação, que no seu todo
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asseguram o bem-estar de todos os trabalhadores, incluindo os temporários, prestadores de
serviços, visitantes e qualquer outra pessoa que se encontre no local.
A fim de alertar e sensibilizar todos os colaboradores e visitantes, será afixada sinalização de
segurança adequada às diversas situações a saber:
Entrada da Pedreira: Uso obrigatório de capacete e botas de proteção; proibida a entrada a
pessoas não autorizadas;
Na Área de Trabalhos e Instalações de Apoio: Uso obrigatório de capacete, protetores auriculares,
máscara, botas e luvas de proteção.

.g2  Meios de Intervenção Humana em Caso de Acidente
Para o efeito da assistência a doentes ou sinistrados, são colocados na pedreira, duas Caixas de
Primeiros-Socorros devidamente assinaladas e criteriosamente colocadas com sinal indicativo de
“Caixa de Primeiros-Socorros”, contendo o material adequado.
O material constante das caixas de primeiros socorros é devidamente controlado pela pessoa
habilitada para o efeito, mediante a adoção de procedimentos internos perfeitamente definidos,
estando apetrechada pelo menos com o seguinte material:
- Luvas descartáveis.
- 1 Frasco de Água Oxigenada.
- 1 Frasco de Betadine solução dérmica.
- 1 Frasco de Antissético.
- 1 Caixa de pensos rápidos.
- 1 Rolo de adesivo 2,5/5.
- 1 Rolo de adesivo 5/5.
- 1 Ligadura de pano 5/5.
- 1 Ligadura de pano 5/10.
- 2 Caixas de compressas 5/5.
- 2 Caixas de compressas 10/10.
- 1 Garrote.
- 1 Tesoura.
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.g3  Meios de Socorro Públicos
Os meios de socorro públicos disponíveis para acorrer à pedreira em caso de emergência
consistem de uma lista de entidades e serviços de urgência divulgados aos operadores, com a
indicação dos telefones de urgência a utilizar em caso de acidente. A lista com indicação das
entidades e contactos telefónicos descreve-se no Quadro 15.
Quadro 15  Cartaz com indicação dos telefones de urgência a utilizar em caso de acidente.
Entidade
Nº Nacional de Socorro (SOS)

Nº Telefone
112

Intoxicações

808 250 143

Serviços do Centro de Saúde de Pombal

236 200 970

Hospital de Santo André de Leiria

244 817 000

Farmácias de Serviço

118

Destacamento Territorial da GNR de Leiria

244 824 300

Bombeiros Voluntários de Pombal

236 200 920

Bombeiros Voluntários de Soure

239 506 300

Proteção Civil
Delegação Distrital de Leiria

244 833 330

Câmara Municipal de Pombal

236 210 500

Câmara Municipal de Soure

239 506 550

EDP

800 506 506

Portugal Telecom:
Serviço informativo

118

Avarias

188

Atendimento a cliente

16 206

R.I.T.A.

808239156

Obras na via pública

14 48 12 / 3

Páginas Amarelas
EM CASO DE ACIDENTE CHAMAR IMEDIATAMENTE:

707 202 222

- ENCARREGADO GERAL
- GERÊNCIA
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.h  Anexos de Pedreira
Como fazendo parte integrante do “anexos de pedreira”, há a considerar o contentor
social/sanitário normalizado, e uma infra-estrutura auxiliar do tipo “telheiro” para stockagem e
secagem natural das matérias-primas extraídas. As massas minerais de argilas exploradas são
expedidas sob a forma de “tal qual” para as unidades de transformação da indústria cerâmica.
.i  Ventilação, Iluminação e Esgoto
A exploração do jazigo tem lavra a céu-aberto, pelo que não haverá necessidade de recorrer a
qualquer sistema de ventilação artificial.
Não está prevista a instalação de qualquer equipamento de iluminação artificial, uma vez que o
turno de laboração decorre durante o período diurno.
Não está previsto o uso de qualquer mecanismo de esgoto pelas seguintes razões: - exploração em
flanco de encosta suave; - desmonte mecânico sem recurso ao uso de água; - nível freático
associado ao substrato arenoso presumidamente abaixo do fundo da escavação.
Assim, a drenagem das águas pluviais faz-se naturalmente pelas linhas de água existentes, sem
que provoque qualquer problema de instabilidade nas frentes de desmonte. Caso surjam
problemas pontuais de grande afluxo de águas pluviais, essas águas serão retiradas das áreas de
exploração e reconduzidas na rede hídrica, quer por bombagem, caso se justifique, quer através
do encaminhamento por vala.
.j  Plano de Monitorização
O plano de monitorização a implementar na pedreira “Vale da Fonte” pressupõe a observação,
recolha e quantificação de parâmetros aferidores do estado do ambiente e efeitos gerados na área
de implementação da mesma, em particular de poeiras e ruído.
A quantificação deverá envolver a determinação dos níveis de ruído e empoeiramento na
envolvente da área da pedreira, através de campanhas de medições, cujos resultados certamente
se revelarão úteis na avaliação dos impactes.
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Se os níveis de ruído e empoeiramento ultrapassarem os valores limite estipulados na legislação
vigente, as medidas corretivas conducentes à sua minimização deverão ser tomadas.
Periodicamente, deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das
medidas preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos que eventualmente
se venham a verificar na envolvente da exploração.
Neste contexto, a empresa acompanhará a situação ambiental da pedreira, procedendo à
realização de campanhas trienais e/ou quinquenais de medição de ruídos e poeiras, por forma a
aferir os dados obtidos em medições efectuadas antes da implementação das medidas mitigadoras
conducentes à sua redução, com os que serão obtidos em medições subsequentes.
Após a estabilização dos níveis de ruído e empoeiramento (em campanhas de medição
consecutivas) abaixo dos valores máximos admissíveis pela legislação, a periodicidade de medição
poderá ser dilatada, mantendo-se no entanto como medida preventiva.
Não se justificando um programa de monitorização rígido, devido às características do projeto, a
monitorização deverá ser efetuada, sempre que possível, pela mesma entidade de modo a evitar
eventuais alterações nos procedimentos de amostragem e medição.
A monitorização irá desempenhar um papel importante durante a vida útil da pedreira, na medida
em que permitirá acompanhar a avaliação da eficácia das medidas de gestão adoptadas para
minimizar ou prevenir os efeitos negativos provocados na sua envolvente.

.j1  Metodologia para a Elaboração do Plano Geral de Monitorização
O Plano Geral de Monitorização a apresentar está orientado para monitorizar os indicadores de
impactes ambientais considerados mais críticos gerados pela atividade desenvolvida na exploração
e consignada nomeadamente:
 O Ruído, no domínio da caracterização do Ambiente Acústico com base Decreto-Lei n.º9/2007
de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º18/2007, de 16 de março, e alterado
pelo Decreto-Lei n.º278/2007, de 1 de agosto;
 As Poeiras, no domínio da caracterização da Qualidade do Ar com base no Decreto-Lei
n.º102/2010 de 23 de setembro;
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Objetivos do Plano Geral de Monitorização
A monitorização proposta não necessitará de estações fixas no terreno nem de qualquer outro tipo
de estação de referência, sendo que o principal objetivo será o de quantificar os parâmetros
aferidores da qualidade do ambiente, principalmente na envolvente da área de exploração que à
data estiver em lavra ativa, e o de comparar os valores reais que serão obtidos nas campanhas de
monitorização a efetuar durante a fase de exploração.
Essa quantificação, cujos resultados se irão revelar úteis na identificação e descrição dos impactes
efetivamente verificados com a implementação do projeto, envolverá a determinação dos níveis de
ruído e empoeiramento, através de campanhas de medições a realizar na envolvente da área de
exploração ativa.
Definição dos Requisitos de Monitorização
As ações de monitorização a efetuar reúnem um conjunto de requisitos específicos para cada um
dos indicadores de impactes ambientais considerados e a monitorizar, tendo-se no entanto optado
nas propostas de monitorização (apresentadas nos quadros respetivos) por um conjunto
generalizado de requisitos que se revelam comuns na definição e caracterização das ações de
monitorização constantes em cada um dos Planos de Monitorização apresentados.
Definição dos Critérios de Avaliação Ambiental
A comparação dos impactes ambientais gerados pela exploração, após as campanhas de medição
de periodicidade permitirá verificar se a metodologia adoptada para a avaliação e predição de
impactes foi a mais correta e se foi satisfatoriamente conduzida.
Tendo como referência o desempenho ambiental, e caso se verifique relativamente às estimativas
um desvio significativo nos valores dos parâmetros a monitorizar, nomeadamente se os mesmos
ultrapassarem os valores limite estipulados na legislação vigente, as medidas corretivas
conducentes à sua minimização deverão ser tomadas após uma investigação cuidada e criteriosa
sobre as causas que levaram ao desempenho negativo relativamente ao estimado.
Gestão Ambiental da Pedreira
Na eventualidade de serem detetados impactes negativos, adoptar-se-ão as medidas de mitigação,
devendo-se fazer a avaliação e o acompanhamento dos seus efeitos e eficácia para a redução e/ou
eliminação, principalmente na envolvente da pedreira.
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Neste contexto, a empresa acompanhará a situação ambiental na área da pedreira, realizando
periodicamente campanhas de medição e/ou recolha (ruídos e poeiras) nos locais mais críticos préselecionados, de forma a aferir os dados obtidos em medições efetuadas antes da implementação
das medidas mitigadoras conducentes à redução de determinado impacte, com os que serão
obtidos em medições e/ou colheitas subsequentes (após a implementação das medidas corretivas).
Após a estabilização dos valores obtidos em campanhas de monitorização consecutivas, abaixo
dos valores máximos admissíveis pela legislação, a periodicidade das campanhas poderá ser mais
estendida no tempo, devendo no entanto a monitorização, no período a definir, ser mantida como
medida preventiva e de controlo.
O Plano Geral de Monitorização proposto desempenhará um papel importante na gestão do
projecto, porque permitirá acompanhar a avaliação da eficácia das medidas de gestão adoptadas
para minimizar ou prevenir os efeitos negativos provocados pelo mesmo.

.j2  Plano Geral de Monitorização
Não se justificando um programa de monitorização rígido, devido às características do projeto, a
monitorização de cada uma das componentes ambientais propostas (ruído e poeiras) deverá ser
efetuada, sempre que possível, pela mesma entidade de modo a evitar possíveis alterações nos
procedimentos de amostragem. Essa entidade será responsável pela elaboração do relatório da
campanha de monitorização efetuada, dele devendo constar:
 O tipo e as características do equipamento de medição utilizado;
A metodologia e o procedimento de medida utilizado;
 As definições dos parâmetros medidos e obtidos;
 A identificação das fontes em presença;
 O registo de observações, resultados (cálculos e fórmulas utilizadas) e correções efetuadas;
 O confronto dos resultados finais com a legislação vigente;
 O anexo com a planta de localização dos pontos de medição e outros anexos que se considerem
importantes (certificado de calibração do equipamento, gráficos e/ou quadros comprovativos dos
registos obtidos, etc.).
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O acompanhamento das campanhas de monitorização deverá ser efetuado por técnico
especializado, que posteriormente interpretará e avaliará os resultados constantes nos respetivos
relatórios de monitorização, de forma a elaborar os Relatórios Técnicos Finais.
Plano de Monitorização da Qualidade do Ar (PM10) no Ambiente Geral
Medições Indicativas no Âmbito do Procedimento de AIA - “metodologia para a
monitorização de níveis de partículas no ar ambiente, em pedreiras”: Concentração
3

de partículas PM10 (g/m ) obtida em períodos de amostragem de 24 horas com
início às 0h00, sugerindo-se que o somatório destes períodos, considerando todos

Parâmetros a medir e
duração da amostragem

os pontos de amostragem, não seja inferior a 7 dias, incluindo o fim-de-semana.
3

Monitorização Ambiental: Concentração de partículas PM10 (g/m ) obtida num
período mínimo de amostragem não inferior ao estipulado no Anexo II do Dec.Lei
n.º102/2010 de 23/9 (14% do ano), utilizando o método de referência definido no
Anexo VII deste mesmo diploma.
3

Equipamento
recomendado

Cabeça de amostragem PM10; amostrador isocinético de alto caudal (1,0 m /h - Low
Volume Sampler, PM10); calibrador DC-Lite; filtros de fibra de vidro 47 mm; balança
analítica de precisão; estação meteorológica portátil; GPS Garmin Geko 201.
Análises efetuadas com base na norma europeia de

- Método gravimétrico.
Metodologia

- Critérios e valores previstos
nas secções A e B do Anexo XII
do Dec. Lei n.º102/2010.

Locais de colheita
de amostras

No ambiente
externo da
pedreira

referência EN12341: Air Quality – “Determination of the PM10
fraction of suspended particulate matter” (Anexo VII do
Dec.Lei n.º102/2010 de 23/9), e nos elementos constantes
nos Anexos III, IV e VI do mesmo diploma.

Na envolvente da pedreira, junto às habitações mais próximas no caso
de existirem. Consoante os resultados obtidos em sucessivas
campanhas de recolha, a análise dos mesmos poderá possibilitar a
definição de novos locais de amostragem.
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Aponta-se uma periodicidade quinquenal se não se ultrapassarem os valores limite diário
(50 g/m ) e anual (40 g/m ), bem como os limiares superior e inferior de avaliação
3

3

conforme tabela abaixo indicada. No caso de ser ultrapassado qualquer dos valores
limite, a periodicidade passará a anual, e assim sucessivamente. A amostragem deverá
coincidir com o período seco (estival), com a atividade normal na pedreira, e com o
normal funcionamento de todas as unidades produtivas geradoras de poeiras.
Limites e

Média por período de 24 horas

Média anual

(PM10)

(PM10)

Periodicidade

70% do valor limite (35 μg/m3, a

Limiar superior

não exceder mais de 35 vezes

de avaliação

em cada ano civil).

Limiar inferior de
avaliação

50% do valor limite (25 μg/m3, a
não exceder mais de 35 vezes
em cada ano civil).

70% do valor limite
(28 μg/m3)

50% do valor limite
(20 μg/m3)

Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os valores limite definidos pela
legislação em vigor. Se os níveis de PM10 no ambiente geral ultrapassarem os valores limite
Resultados

estipulados na legislação vigente, as medidas corretivas conducentes à sua minimização

obtidos

deverão ser tomadas, sendo a sua eficiência avaliada em campanhas de medição
subsequentes. Em função dos resultados obtidos poder-se-á ainda ajustar os locais de
colheita de amostras e a periodicidade da campanha.

Principal medida de gestão ambiental a

Reforço da aspersão com água sobre as pistas de circulação

adotar em caso de desvio

dos camiões e de outros equipamentos móveis.

Plano de Monitorização do Ruído no Ambiente Geral
- Ruído Ambiente (pedreira em laboração): LAeqA em dB(A).
Parâmetros a medir e duração da

- Ruído Residual (pedreira parada): LAeqR em dB(A).

medição

- Medições a efetuar num período considerado representativo, quer
com a pedreira em laboração quer com a pedreira parada.

Equipamento
recomendado

Sonómetro Integrador da Classe I, com protetor de vento, com calibrador acústico
homologado, e com certificado de calibração atualizado; barómetro; higrómetro;
termómetro; anemómetro.

Pedreira “Vale da Fonte” – Plano de Pedreira

Página 77

Pedreira “Vale da Fonte”

Avaliação dos Critérios:
Metodologia

- Incomodidade: (LAr - LAeqR)  6 dB(A), com D=1, para - Dec.Lei n.º9/07, de 17/1,
50%<q≤75%

alterado

- Nível Sonoro Médio de Longa Duração (NSMLD): Ln e Lden

n.º278/07, de 01/08

Ambiente

Locais de

externo da

medição

- NP ISO 1996 (2011)

pedreira

pelo

Dec.Lei

Na envolvente da pedreira, junto às habitações mais próximas no caso de
existirem. Consoante os resultados obtidos em sucessivas campanhas de
medição, a análise dos mesmos poderá possibilitar a definição de novos
locais de medição.

Aponta-se uma periodicidade trienal enquanto decorrer a atividade de exploração na
pedreira, a contar da data da última campanha realizada. No caso de ser ultrapassado
Periodicidade qualquer dos valores limite, a periodicidade passará a anual, e assim sucessivamente. A
medição deverá coincidir com o período diurno, com a atividade normal na pedreira e com o
normal funcionamento de todos os equipamentos produtivos geradores de ruído.
Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os valores limite definidos pela
Resultados
obtidos

legislação em vigor. Se a Incomodidade e/ou NSMLD ultrapassarem o valor limite estipulado na
legislação vigente, as medidas corretivas conducentes à sua minimização deverão ser tomadas,
sendo a sua eficiência avaliada em campanhas de medição subsequentes. Perante os resultados
obtidos poder-se-á ainda ajustar a periodicidade da campanha bem como os locais de medição.
Manutenção dos equipamentos mais ruidosos, e reforço da

Principal medida de gestão ambiental a

inspeção preventiva e da revisão periódica de todos os

adotar em caso de desvio

equipamentos produtivos.

Plano de Monitorização da Qualidade do Ar no Ambiente Interno
- Avaliação da exposição no posto de trabalho ao nível da:
Parâmetros a medir e duração da
amostragem

3

-

Concentração de Poeiras Totais - PT (mg/m );

-

Concentração de Poeiras Respiráveis – PR (mg/m ).

3

- Amostragem a efetuar num período considerado representativo,
com a pedreira em laboração e por trabalhador/posto de trabalho.

Equipamento recomendado

Bombas de aspiração com caudal variável, devidamente calibradas, com
filtros de PVC de 37 mm de diâmetro e 5 m de porosidade.
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Poeiras Totais (PT) e Poeiras Respiráveis (PR)
Metodologia

- Método gravimétrico
3

- VLE (Valor Limite de Emissão - mg/m )

Locais de colheita
de amostras

Com base na NP-1796 de
1988.

Nas zonas de trabalho/máquina selecionadas no interior da

No ambiente

área da pedreira. Na 1ª campanha de monitorização a efetuar,

interno da pedreira

deverão ser selecionados os locais mais críticos de emissão.

Aponta-se uma periodicidade trienal enquanto decorrer a atividade de exploração na
pedreira, a contar da data da última campanha realizada. No caso de ser ultrapassado o
Periodicidade valor limite, a periodicidade passará a anual, e assim sucessivamente. A amostragem
deverá coincidir com o período seco (estival), com o normal funcionamento da pedreira e
com o normal período laboral.
Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites definidos pela
Resultados
obtidos

legislação em vigor. Se os níveis de partículas no ambiente interno ultrapassarem o valor
limite estipulado na legislação vigente, as medidas corretivas conducentes à sua
minimização deverão ser tomadas, sendo a sua eficiência avaliada em campanhas de
medição subsequentes.

Principal medida de gestão ambiental
a adotar em caso de desvio

Reforçar a proteção individual do trabalhador adstrito à zona/máquina
na qual se obtiveram os valores considerados críticos, e fomentar a
rotatividade dos trabalhadores por posto de trabalho.

Plano de Monitorização do Ruído no Ambiente Interno
- Avaliação da exposição no posto de trabalho ao nível do:
Parâmetros a medir e duração da
medição

-

Nível de Exposição Diária – LEX,8h em dB(A).

-

Nível de Pressão Sonora de Pico – LCpico em dB(A).

- Medição a efetuar num período considerado representativo, com a
pedreira em laboração e por trabalhador/posto de trabalho.

Equipamento Dosímetro e Sonómetro Integrador, com ponderações em frequência A e C, homologados,
recomendado e com certificados de calibração atualizados segundo o critério ISO.
- Valores limite de exposição:
Metodologia

LEX,8h = 87 dB(A) e LCpico = 140 dB (C)
- Valores de ação: superiores; inferiores
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Nas zonas de trabalho/máquina a selecionar no interior da área da
Locais de No ambiente interno
medição

da pedreira

pedreira. Na 1ª campanha de monitorização a efetuar deverão ser
selecionados os locais mais críticos de emissão, de forma a abranger
os trabalhadores que operam com equipamentos móveis na frente de
desmonte e/ou noutros locais que se considerem mais ruidosos.

Aponta-se uma periodicidade trienal enquanto decorrer a atividade de exploração na
pedreira, a contar da data da última campanha realizada. No caso de serem ultrapassados
os valores limite, a periodicidade passará a anual, e assim sucessivamente, devendo-se
Periodicidade no entanto de 3 em 3 anos (em correspondência com a entrega do Plano de Trabalhos
Trienal da Pedreira) efetuar a caracterização sonora de todos os postos de trabalho. A
campanha deverá coincidir com o normal funcionamento dos equipamentos fixos e móveis
da pedreira, e com o normal período laboral.
Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os valores limite definidos
Resultados pela legislação em vigor. Se os níveis de ruído ultrapassarem os valores limite estipulados
obtidos

na legislação vigente, as medidas corretivas conducentes à sua minimização deverão ser
tomadas, sendo a sua eficiência avaliada em campanhas de medição subsequentes.

Principal medida de gestão ambiental
a adotar em caso de desvio

Reforçar a proteção individual do trabalhador adstrito à zona/máquina
na qual se obtiveram os valores considerados críticos, e fomentar a
rotatividade dos trabalhadores por posto de trabalho.

  PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA - PARP
As alterações impostas ao meio ambiente no qual se insere uma unidade extrativa de recursos
geológicos resultam dos impactes gerados pelo desenvolvimento de uma superfície de escavação,
áreas de trabalho, infra-estruturas de apoio, a que se juntam fatores como o aumento de tráfego,
o tempo de vida da exploração, etc.
De um modo geral, a exploração mineira a céu-aberto interfere sobremaneira nas características
fisiográficas originais do meio físico onde se insere, causando a degradação ambiental do espaço
por ela afetado.
A harmonia entre a atividade extrativa de recursos geológicos e o meio ambiente natural onde
esta se insere constitui uma das principais metas a atingir por parte dos promotores desta
atividade.
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Este tipo de indústria, apesar de não ser das mais nefastas para o meio ambiente, implica, por
vezes, alterações nos meios físicos e ecológico da sua área de implantação e envolvente. A
atividade extrativa possui, no entanto um conjunto de pressupostos a ter em atenção, tais como: localização e particularidades geológicas de cada jazida mineral; - trata-se de recursos não
renováveis à escala humana; - obriga a investimento avultado que deve ser implementado e
sustentado numa perspetiva de rentabilidade económica e minimização dos impactes negativos
induzidos na área de intervenção e sua envolvente.
Conscientes de que a relação ambiente/desenvolvimento deve assumir um papel fundamental na
vida da pedreira “Vale da Fonte” e sua integração com o meio ambiente e bem-estar das
populações, e de que só assim se conseguirá gerir todos os aspetos de um desenvolvimento
sustentável,

urge

à

partida

tornar

indissociáveis

aqueles

dois

conceitos

através

do

acompanhamento simultâneo dos seus cenários evolutivos.
Na relação exploração da pedreira/recuperação ambiental, é necessário gerir e preservar os
recursos naturais e racionalizar o seu uso, encontrando um ponto de equilíbrio que proporcione a
satisfação económica da atividade extrativa sem comprometer a qualidade dos padrões
ambientais do meio natural e das populações envolventes.
Com o objetivo de minimizar os impactes na paisagem natural e garantir a preservação da
qualidade ambiental da área intervencionada e sua envolvente, durante e após a exploração na
pedreira “Vale da Fonte”, a empresa PRECERAM SA irá implementar uma estratégia de ecoeficiência que pode resumir-se nos seguintes itens: - reduzir a intensidade de consumo dos seus
produtos e serviços; - reduzir a intensidade energética do processo extrativo; - reduzir a emissão
de gases poluentes e de resíduos; - maximizar a sustentabilidade dos recursos renováveis
utilizados; - prolongar a duração dos equipamentos.
A implementação de uma estratégia deste tipo, além de conduzir à melhoria progressiva do
processo extrativo e em paralelo à minimização contínua dos impactes ambientais por ele
induzidos, limita as responsabilidades da empresa sobre o passivo ambiental.
Os conceitos apresentados nos parágrafos anteriores enquadram-se no preceituado pelo Dec. Lei
n.º270/2001 de 6/10 alterado pelo Dec. Lei n.º340/2007 de 12/10, nomeadamente no que
respeita à apresentação de um Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) cujo
conteúdo deverá mencionar as medidas de preservação do ambiente e as de recuperação e
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integração paisagística, estas articuladas com o faseamento do Plano de Lavra (PL) que a empresa
se propõe implementar na área de pedreira e na sua envolvente.
Entende-se por Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística a revitalização biológica, económica
e cénica do espaço intervencionado pela exploração e sua envolvente, dando-lhe nova utilização,
com vista ao estabelecimento do equilíbrio do ecossistema, ou restituindo-lhe a primitiva aptidão.
O plano que a PRECERAM SA se propõe implementar na pedreira segue as linhas mestras e os
propósitos da legislação em vigor, nele constando as medidas concretas de proteção ambiental a
desenvolver em simultâneo com a exploração e as de recuperação paisagística a implementar em
articulação com a lavra e no final da vida útil da pedreira.
A definição do PARP considerou o desenvolvimento dos trabalhos de exploração bem como a
geometria final das escavações dos Núcleos 1 e 2 de Lavra, sobre as quais se implantou o modelo
de recuperação paisagística proposto.
.a  Medidas de Proteção Ambiental e Gestão de Resíduos
Gestão de Resíduos Industriais: Uma das problemáticas associadas à indústria extrativa resulta
dos impactes negativos gerados pelos resíduos emergentes da própria atividade, que importa
armazenar, tratar, valorizar e eliminar.
Os resíduos industriais produzidos pela atividade extrativa desenvolvida na pedreira “Vale da
Fonte“ são os que correspondem às seguintes designações e códigos constantes da Listagem
Europeia de Resíduos ou LER:
→ Óleos usados – Designação: óleos minerais não clorados de motores, transmissões e
lubrificação. Código: 13 02 05. Origem: Lubrificação de motores, engrenagens, transmissões dos
equipamentos móveis. Caracterização: mistura de óleos minerais de sabão de lítio e aditivos
específicos patenteados mais compostos de polioxiakileno glicol e de pantaerithritol entre outros.
Acondicionamento/armazenamento: em bidões estanques, com uma capacidade de cerca de 200
litros, segundo uma taxa de enchimento que não deve exceder os 98%; identificação segundo a sua
tipologia, em parque de resíduos e ou recipientes fechados.
→ Pneus usados – Designação: Pneus usados. Código: 16 01 03. Origem: provenientes das pás
carregadoras e dumpers de carga. Caracterização: carcaças de telas de pneus fora de uso.
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Acondicionamento/armazenamento: segundo em local apropriado nas instalações da entidade
responsável pela sua recolha e transporte, segundo as suas dimensões e o estado de degradação.
→ Baterias – Designação: Pilhas/acumuladores. Código: 20 01 33. Origem: equipamentos móveis
(giratória,

pá

carregadora

e

dumper).

Caracterização:

baterias

ácidas

de

chumbo.

Acondicionamento/armazenamento: em embalagens de madeira, PVC ou metálicas.
→ Sucatas – Designação: Resíduos de metais, ferro e ácido. Código: 17 04 05. Origem: peças de
desgaste dos equipamentos de corte e dos meios móveis. Caracterização: ferro e aço fora de uso.
Acondicionamento/armazenamento: segundo o seu estado de conservação e desgaste, para ações
de revisão/enchimentos com o objetivo da sua reintegração ou reutilização por parte de empresas
da especialidade.
→ Filtros de Óleo − Designação: Filtros de Óleo; Código: 16 01 17; Origem: filtros provenientes
dos motores diesel dos equipamentos móveis; Caracterização: filtros com contaminados por óleos;
Acondicionamento / armazenamento: em bidões estanques de aço, fechados e com tampa
hermética. A tipologia destes recipientes deverá corresponder ao código 15 01 10 - Embalagens
contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas, conforme estipulado na
Portaria nº 209/2004 de 3/3.
Não há qualquer produção de resíduos no local da pedreira, RSU ou resíduos industriais.
As operações de manutenção são efetuadas nas instalações do Grupo, no caso nas instalações da
Preceram. Os resíduos ficam aí armazenados até à sua recolha/entrega em operador autorizado.
Não se procede à recolha de resíduos sólidos urbanos na pedreira nem existem contentores para o
efeito. Os funcionários trazem os RSU no final do dia e depositam nos contentores apropriados
existentes na Preceram. A Valorlis assegura a posterior recolha.
Todas as operações inerentes ao processo de gestão dos resíduos industriais são da
responsabilidade das empresas que procedem à recolha, conforme o disposto no conforme o
disposto no Dec. Lei 178/2006 de 05/09, alterado pelo Decreto-lei nº 73/2011 de 17/06.
Os meios mecânicos usados na exploração são alvo de manutenção periódica. É dada especial
atenção ao funcionamento dos catalizadores que equipam as máquinas, os quais têm como
objetivo minorar a emissão de fumos e gases poluidores.
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A emissão de poeiras durante as operações de extração e transporte é minimizada pela aspersão
de água nas frentes de desmonte e nas pistas de rodagem, sempre que o nível de empoeiramento
assim o justifique.
Na pedreira não existe tratamento mineralúrgico da matéria extraída pelo que não há produção
de resíduos que possam contaminar quer as águas superficiais quer os aquíferos subterrâneos.
A cobertura de solo e sub-solo removida, transportada e resguardada não é contaminada por
qualquer tipo de efluente líquido, resíduo sólido, sucata ou escombreira que impossibilite a sua
reutilização durante a recuperação paisagística.
A vegetação existente foi obrigatoriamente afetada desaparecendo no local das escavações. No
entanto, o tipo de vegetação existente na área da pedreira não incorpora espécies de valor e porte
que mereçam qualquer tipo de medida especial de proteção.
A lavra de uma pedreira a céu-aberto afasta a fauna e avifauna do local de exploração devido à
presença do homem e ao ruído produzido pelas máquinas em funcionamento. No entanto, a não
utilização de explosivos durante o desmonte, e a utilização de um número reduzido de máquinas
equipadas com silenciadores de escape, minimizam significativamente a ação nefasta da
exploração sobre a fauna.
A utilização do equipamento de proteção individual, a aplicação dos silenciadores e catalizadores
nas máquinas e a aspersão de água nas pistas de rodagem e frentes de desmonte são medidas
que reduzem de forma efetiva o risco de acidentes de trabalho, o ruído, a emissão de gases e o
empoeiramento, minimizando os efeitos destes sobre a saúde dos trabalhadores.
Resíduos Industriais de Extração – Dec.Lei n.º10/2010 de 4/02
O Decreto-Lei n.º10/2010 de 4 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º31/2013 de 22 de
Fevereiro, estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos das explorações de
depósitos minerais e de massas minerais — resíduos de extração, transpondo para a ordem
jurídica interna a Diretiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março.
Os resíduos de extração produzidos na pedreira englobam os materiais do fino horizonte de solo
vegetal e as camadas de materiais cascalhentos areno-argilosos que cobrem ou intercalam com as
camadas de argila vermelha, considerados estéreis.
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O destino final desses resíduos é a sua reposição nos taludes finais das escavações resultantes da
extração a céu-aberto da formação produtiva, para fins de reabilitação e de modelação
topográfica parcial do local. Nesse sentido, a gestão de resíduos de extração na pedreira submetese ao preceituado no Art.º 40.º do Decreto-Lei n.º10/2010 de 4 de Fevereiro.
As medidas de controlo da estabilidade dos resíduos de extração, de prevenção da poluição do solo
e das águas superficiais e subterrâneas, e de monitorização dos resíduos de extração e dos vazios
de escavação a que se refere o n.º3 do Art.º 40.º do Decreto-Lei n.º10/2010 de 4 de Fevereiro, são
abrangidas

pelas

medidas

de

recuperação

paisagística

a

implementar

no

âmbito

da

implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística.
.b  Modelo de Recuperação Paisagística
Segundo o Plano de Lavra apresentado, a estimativa para a vida útil da pedreira ronda os 26
anos, com a exploração de cerca de 5252940 toneladas de argilas vermelhas, numa área de lavra
com 18,59 hectares dividida por dois núcleos de lavra.
A área intervencionada pelo céu-aberto é definida por:
Núcleo 1 de Lavra - Uma base colocada à cota dos 45 m formada por 12 patamares finais de
escavação separados por bancadas com 5 m de altura cada, que configuram uma escavação com
cerca de 60 m de profundidade. O projeto prevê o aprofundamento da escavação atual em 20 m.
Núcleo 2 de Lavra - Uma base colocada à cota dos 30 m formada por 10 patamares finais de
escavação separados por bancadas com 5 m de altura cada, que configuram uma escavação com
cerca de 50 m de profundidade. O projeto prevê o aprofundamento da escavação atual em 25 m.
As medidas de recuperação paisagística e de minimização da perturbação ambiental a
implementar na pedreira (área de exploração) visam a integração da área de intervenção do
projeto na paisagem natural em paralelo com o controlo das perturbações induzidas no meio
ambiente local com o intuito de se gerarem os menores impactes possíveis. O modelo de
recuperação paisagística e ambiental do projeto incorpora duas fases de implementação:
 Recuperação Paisagística Inicial - Engloba as mediadas de recuperação paisagística e
ambiental da pedreira a implementar nos dois primeiros quinquénios da atividade extrativa;
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 Recuperação Paisagística em Fase com o Desmonte e Final - Comporta as tarefas de
recuperação da corta de lavra, a implementar em fase com o desenvolvimento do desmonte e no
final da vida útil da pedreira.

.b1  Critério para a Seleção do Modelo de Recuperação a Implementar
Uma forma de determinar o uso potencial ou a capacidade do terreno para aceitar um
determinado uso após ter sido intervencionado pela atividade extrativa de recursos geológicos, é a
partir da Classificação de Capacidades. Segundo este método, o critério de classificação depende
dos seguintes fatores: declive, textura do solo e pedregosidade, clima, humidade (drenagem e
disponibilidade de água) e risco de erosão.
No Quadro 16 mostram-se os usos dos terrenos associados com as classes de capacidade. No
Quadro 17 especificam-se os critérios que definem as classes de capacidade do solo.
Quadro 16 – Usos do solo associados às classes de capacidade dos terrenos.
Capacidades

Usos

1

2

3

4

5

6

7

Intensivo
Cultivos

Moderado
Limitado
Intensivo

Pastos

Moderado
Limitado

Pomar-Floresta
Recreativo
Fauna
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Quadro 17 – Critérios que definem a classe de capacidade do solo.
Fatores

Grupo Climático

Altitude (m)

Risco de erosão

Drenagem

Disponibilidade de água (mm)

Enraizamento profundo (mm)

Textura do solo

Pedregosidade (%  25 mm)

Reação do solo, pH

Do solo

Declive Máximo (º)
Classes de Capacidade

Do lugar

1

6

I

150

Mto Baixo

Boa

250-50

2000

franco-argiloso

1%

5.5-7.5

2

7

I

230

Baixo

Moderada

200-40

1500

franco-argiloso
mas esquelético

5

5.5-7.5

3

11

I, II

280

Baixo

Pobre

120-25

750

esquelético

15

5-8

4

25

I, II, III

380

Médio

inund 1-5

80-20

500

esquelético

50

4.5-9

5

25

I, II, III

550

Alto

inund 1-3

80

300

esquelético

50

4.5-9

6

25

I, II, III

600

Alto

inund freq

50

residual

Inexistente

50

4.5-9

7

25

I, II, III

600

Alto

inund freq

residual

residual

Pedregoso

50

nenhum

Grupos climáticos: I - P < 100 mm, T > 15ºC; II - P < 300 mm, T > 14 ºC; III - P > 300 mm, T < 14ºC
A aplicação do método à área da pedreira “Vale da Fonte” foi efetuada do seguinte modo:
 Determinou-se a classe de capacidade

do solo tendo em consideração cada fator

separadamente;
 Calcularam-se os valores médios (médias aritméticas) das classes tendo em consideração o
grupo de fatores (do lugar ou do solo);
 Calculou-se a Classe de Capacidade Final ponderando as médias anteriores do seguinte modo –
20% de peso atribuído aos fatores do lugar e 80% aos fatores do solo.
No Quadro 18 apresentam-se os resultados obtidos para o solo afeto à pedreira “Vale da Fonte”,
os quais tiveram em consideração os fatores mencionados anteriormente.
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Quadro 18 – Avaliação da Classe de Capacidade do Solo afeto à pedreira “Vale da Fonte”. Os
dados utilizados no preenchimento do quadro foram recolhidos a partir do relatório síntese do EIA.
Fatores

Intervalo ou valor

Declive Máximo (º)
Grupo Climático

2 a 11

2

P = 865 mm; T=15 ºC

5

110

1

Do lugar Altitude (m)
Risco de erosão
Drenagem

Do solo

Classe

Médio do fator

Baixo

3

Disponibilidade de água (mm)

90 mm/ano

3

Enraizamento profundo (mm)

400

5

Esquelético

3

15

3

Ácido

6

Pedregosidade (%  25 mm)
Reação do solo, pH

3

2

Baixa (Dd = 0.3 km/km )

Textura do solo

Sub-Médias Média

2

4

4

Assim, conclui-se que os usos potenciais para o solo afeto à pedreira “Vale da Fonte”, após o
términus da atividade extrativa, são os cultivos limitados, os pastos, o uso florestal e o uso
recreativo, os quais se consideram verosímeis no caso em concreto.
Tendo em consideração as características específicas da zona, nomeadamente a ocupação do solo
na envolvente à mesma, propõe-se a reconversão da área intervencionada para uso florestal.
Atendendo ao substrato arbóreo da envolvente e às características climáticas, a espécie
selecionada para o repovoamento florestal da área intervencionada é o Pinus pinaster (pinheiro
bravo), quer para os ecrãs arbóreos quer para as plantações em talude.

.b2  Recuperação Paisagística Inicial
As medidas de recuperação paisagística a implementar nesta fase, correspondente aos dois
primeiros quinquénios (10 anos), consistem basicamente em ações de dissimulação da área de
exploração em praticamente todo o perímetro da área de lavra. A Planta N.º3 no Anexo Plantas
ilustra a recuperação paisagística inicial programada.
Estas medidas que visam a camuflagem da área a intervencionar, correspondem às ações que
seguidamente se descrevem:
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 Armazenamento das Terras Vegetais e dos Materiais Estéreis – Esta ação visa a reutilização
destes materiais (terra vegetal e materiais areno-argilosos/estéreis) nas tarefas de proteção ao
bordo superior das escavações, através da construção de um talude, e de recuperação paisagística
por enchimento, nivelamento e regularização de taludes e patamares de escavação, servindo os
mesmos de substrato para posterior replantação arbórea.
No decorrer da exploração estes materiais são remobilizados para os setores envolventes da área
intervencionada ou depositados a 2 m de distância do bordo superior da escavação de modo a
constituírem um talude de proteção (elevação “triangular”). No Núcleo 1 de Lavra o talude é
constituído ao longo de 979 m de extensão e com dimensões médias de 2.0 m (largura)  1,5 m
(altura). De salientar que cerca de 160 m deste talude já constitui cortina arbórea com a
plantação de pinheiros bravos a manter. No Núcleo 2 de Lavra o talude é constituído ao longo de
1189 m de extensão, com as mesmas dimensões médias. De salientar que cerca de 342 m deste
talude está preparado para a plantação de pinheiros bravos (cortina arbórea), que se estima em
cerca de 70 un.
Os materiais provenientes da decapagem e preparação do avanço do desmonte que eventualmente
sobejem serão armazenados em pargas separadas de terras vivas (primeira camada do solo) e de
material areno-argiloso (horizonte de cobertura das argilas vermelhas), de onde serão
posteriormente aplicados no enchimento da base e dos patamares das escavações, constituindo
assim um substrato para a implementação de um modelo de silvicultura para pinheiro.
 Constituição de Ecrã Arbóreo – Consiste na plantação de pinheiros bravos pelo perímetro NE do
Núcleo 2 de Lavra, sobre a base externa do talude de proteção posicionado a 2 m do bordo
superior da escavação. Trata-se de uma cortina arbórea simples implementada numa única fiada,
com espaçamento de 5 m entre unidades plantadas, estimando-se que sejam plantados cerca de
70 pinheiros. A implementação desta cortina arbórea permite camuflar de forma efetiva a área do
céu-aberto a partir do acesso que separa os dois núcleos de exploração.
 Constituição de Vedação Periférica – Consiste numa medida de segurança que impede o acesso
às escavações a partir do exterior, em locais onde se torna necessário vedar o acesso a pessoas e
a veículos. Proceder-se-á à colocação de uma mota de terras (2m de base por 1,5m de altura) com
plantação arbustiva de crescimento rápido. No Núcleo 1 de Lavra a vedação será colocada numa
extensão de 523 m. No Núcleo 2 de Lavra a vedação será colocada numa extensão de 360 m.
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Como medidas de minimização de impactes provocados pela circulação de máquinas e camiões,
situações geradoras de poeiras, bem como de proteção ao céu-aberto, destaca-se a implementação
das seguintes medidas:
 Compactação do Acesso à Pedreira e Zonas de Trabalho – Sempre que se achar necessário,
executar-se-á a compactação das vias de circulação e movimentação de máquinas, atuação que
possibilita a diminuição dos níveis de empoeiramento no interior e na envolvente às áreas de
trabalhos, bem como do arrastamento de lamas largadas pelos rodados dos veículos que saem da
pedreira durante os períodos de intensidade pluviosidade.
 Rega das Pistas e Restrição de Velocidade – A rega das pistas de circulação no céu-aberto por
intermédio de cisterna, conjugada com a restrição da velocidade das máquinas, permitem a
diminuição significativa do empoeiramento gerado na pedreira.

.b3  Recuperação Paisagística em Fase com o Desmonte e Final
A recuperação paisagística a implementar em fase com o desmonte corresponde à extensão das
medidas implementadas no período inicial ao longo da vida útil da pedreira. A recuperação final
engloba essencialmente as medidas relacionadas com o ordenamento de uma lagoa na zona
central de cada uma das escavações formadas, e às tarefas de reflorestação arbórea e sementeira
das zonas envolventes, compreendendo a recuperação dos taludes finais das escavações.
Estas tarefas são aplicadas segundo uma articulação espaço-temporal sincronizada, de modo a
que no final da vida útil da pedreira esteja praticamente tudo preparado para a reflorestação
arbórea e sementeira das zonas envolventes das lagoas.
Na Planta N.º5, no Anexo Plantas, mostra-se a recuperação paisagística de toda a área
intervencionada pela lavra, com o ordenamento de duas lagoas no centro das áreas escavadas de
cada um dos núcleos de lavra explorados, e com a recuperação paisagística dos terrenos
adjacentes acima da cota de enchimento de cada uma das lagoas. Os perfis longitudinais e
transversais apresentam-se na Planta N.º5a, no Anexo Plantas.
No final da vida útil da pedreira, vamo-nos deparar com duas cortas, onde o elevado índice de
impermeabilidade das paredes das depressões potenciam a acumulação de águas pluviais. Ao
longo do tempo as depressões irão formar lagoas até se atingir o equilíbrio hidrológico.
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No Quadro 19 mostram-se os principais parâmetros da corta dos núcleos de exploração, bem
como dos espelhos de água formados.
Quadro 19 – Características da corta final dos núcleos de exploração.
Parâmetros da Corta

Corta Final do Núcleo 1 de Lavra

Corta Final do Núcleo 2 de Lavra

Cota base da escavação (m)

45

30

Profundidade máxima (m)

60

50

Área da praça da pedreira (ha)

2,26

2,46

Área ocupada pela lagoa (ha)

5,08

5,62

Cota do espelho de água (m)

65

50

Profundidade da lagoa (m)

20

20

O modelo de recuperação paisagística a implementar visa a restituição do céu-aberto para uso
florestal e contempla as seguintes tarefas:
 Colocação do Substrato de Terras Vegetais Sobre a Superfície dos Pisos Finais do Céu-Aberto –
Esta ação consiste na colocação de um horizonte razoável (0,35 m) de terras vegetais sobre os
pisos finais da corta do céu-aberto, de modo a servir de substrato para efeito da reflorestação de
pinheiros bravos e de sementeira herbácea e arbustiva sobre os taludes finais.
A superfície a recuperar com pinheiros e sementeira totaliza uma área com cerca de 4,49 hectares
no Núcleo 1, e uma área de 3,40 hectares no Núcleo 2.
Posteriormente à deposição gradual do substrato, seguem-se as ações de nivelamento,
regularização e gradagem desta superfície, através de técnicas executadas por alfaias agrícolas
(ex. escarificador e fresa), a que se sucedem as tarefas inerentes à sementeira e reflorestação
arbórea.
 Reflorestação Arbórea – A plantação arbórea é implementada nos pisos após as ações de
colocação do horizonte de terra vegetal e da abertura de covas. A metodologia da plantação
obedece a modelos de silvicultura utilizando espécies pertencentes à vegetação climácica local
(Pinus pinaster). No total, serão plantados cerca de 1578 pinheiros (1pinheiro/50 m2), visando a
integração da área intervencionada no espaço natural local, bem como a sua revitalização natural
e cénica.
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 Sementeira Com Espécies Herbáceas e Arbustivas – Esta ação consiste na execução de
sementeiras com espécies herbáceas e arbustivas sobre os taludes finais das escavações, a qual
será acompanhada de adequado sistema de drenagem (sulcos para escoamento das águas
pluviais). Na sementeira serão gastos 1183,5 kg de sementes conforme mostra o Quadro 20.
Quadro 20 - Sementeira herbácea e arbustiva sobre os taludes finais das escavações.
Localização

Quantidade
Herbáceas

A cobrir toda a
superfície dos
taludes

15 g/m2
Arbustivas

Espécies
Dactylis glomerata
Lolium perenne
Fetusca pratensis
Cynodon dactylon
Cytisus scoparius

Percentagens
15
12.5
7.5
15
12.5

Ulex europeaus

15

Cistus crispus

17.5

Erica arborea

5

 Vedação das Lagoas – No que se refere à vedação das lagoas, trata-se efetivamente de uma
medida de segurança, que consiste na colocação de uma mota de terras (2m de base por 1,5m de
altura) com plantação arbustiva de crescimento rápido, em todo o perímetro de cada lago. A
vedação das lagoas terá lugar no período final da atividade extrativa.
O perímetro da vedação é de 1051 m para a lagoa do Núcleo 1de exploração, e de 1219 m para a
lagoa do Núcleo 2 de exploração.
Será deixado um espaço de 5 metros entre a vedação e a lagoa, e serão escavadas valas por baixo
da vedação, espaçadas de 50 metros. Estas passagens terão como objetivo constituir corredores
ecológicos e de acesso à lagoa sobretudo da fauna de pequeno porte (répteis, anfíbios e outros
pequenos animais).
A lagoa constitui um habitat complementar ao da floresta, formando um polo de atração às
espécies ripícolas, que anteriormente rareavam na zona. As medidas de recuperação relacionadas
com este tipo de lagos, para além de integrarem os terrenos na paisagem envolvente com uma
substancial melhoria da qualidade ambiental, irão promover a revitalização biológica do espaço
com vista ao estabelecimento de um novo equilíbrio ecológico. Como reservatório de água e pelo
local estratégico que ocupa, a lagoa revelar-se-á de extrema importância no combate aéreo aos
incêndios florestais.
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A implementação do modelo de recuperação paisagística da pedreira “Vale da Fonte” descrito nos
itens anteriores, permite uma rápida restituição da área intervencionada e o reequilíbrio do
ecossistema afetado, bem como a revitalização biológica, económica e cénica da área, restituindo
o uso do solo à sua aptidão primitiva, ou seja, o uso florestal.
 Desativação e Desmantelamento de Equipamentos e Infra-Estruturas Fixas - Compreende a
desativação do contentor social/sanitário, com o seu eventual transporte para outra unidade
extrativa do Grupo, e o desmantelamento e remoção do telheiro de secagem natural das matériasprimas, o qual será expedido para unidades de reciclagem e reutilização, em particular no que
respeita a sucatas, betão, e estruturas em ferro e outras ligas metálicas. A área ocupada por esta
infra-estrutura ficará limpa e livre de entulhos, artefactos de betão, etc.

.b4  Técnicas Convencionais de Sementeira e Plantação
Nesta secção, são descritas em pormenor as metodologias a utilizar nas tarefas de sementeira e
plantação.
Sementeiras de Espécies Herbáceas e Arbustivas
Será usado o método tradicional da sementeira de lanço em corredores de alinhamento
previamente definido e com cadência contínua. Poderão também utilizar-se semeadores mecânicos
com doseador que obviamente terá caudal de débito regulado por área. Serão aplicados cerca de
15 g/m2 de sementes. A fertilização será aplicada numa relação de 15 gramas de adubo por metro
quadrado de terreno semeado.
Plantações Arbóreas
No que respeita às plantações, as metodologias gerais a utilizar são as que a seguir se descrevem.
 Preparação da Estação - Consiste no recobrimento das áreas de reflorestação com terras
vegetais e material areno-argiloso provenientes das ações de decapagem. O material será
transportado para os locais de deposição e seguidamente nivelado, de modo a que a espessura
deste substrato seja de aproximadamente 0,35 m. Posteriormente, estes materiais serão
mobilizados através da gradagem, com a qual se assegura a homogeneização do substrato,
assegura-se a sua estabilidade e aumenta-se a sua reserva hídrica estival, além de se promover
o desenvolvimento do sistema radicular das plantas.
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 Marcações no Terreno - Os locais designados para a abertura de covas e subsequente plantação
dos exemplares arbóreos (pinheiro) deverão ser previamente assinalados por estacas de pinho
ou eucalipto com 30 cm de comprimento, por forma a referenciar a cova a executar e a espécie
a plantar.
 Aberturas de Covas - As covas deverão ser abertas pelo menos 10 dias antes da plantação. No
caso das espécies arbóreas, as covas terão as seguintes dimensões: 0.3x0.3x0.3 m. A abertura
das covas deverá prosseguir manualmente. Depois de fertilizado, o material retirado das covas
será reutilizado no seu enchimento.
 Fertilização - Deverão ser adicionados 100 g de fertilizante por cova de pinheiro. O adubo
deverá ser composto por azoto, fósforo e potássio em proporções idênticas. Antes de se
proceder ao enchimento das covas, o fertilizante deverá ser bem misturado com a terra que se
encontra depositada ao lado das mesmas.
 Enchimento - Efetuada a mistura, as covas deverão ser cheias com a terra fertilizada, que
sofrerá uma ligeira compactação manual até ficar nivelada pelos bordos da cova.
 Plantações - Tendo em consideração as características climáticas da região, serão usadas
plantas de torrão. A plantação ocorrerá no início do Outono, permitindo que as plantas
desenvolvam o seu sistema radicular até ao princípio da época vegetativa seguinte (Primavera).
Ter-se-á o cuidado de deixar a parte superior do torrão à superfície do terreno, evitando-se
problemas de asfixia radicular. Após a plantação das árvores, serão abertos pequenos sulcos
na cova, que facilitarão a circulação da água de rega artificial. As árvores devem ficar
suportadas por tutores de vara de pinho, eucalipto ou cana, direitos, descascados e sãos, com
uma dimensão proporcional a cada uma das plantas. Os atilhos serão de ráfia (ou outro
material resistente) e elástico.
Modelo de Silvicultura para as Espécies Arbóreas
No caso do pinheiro, o modelo de plantação segue o proposto pela Direção Geral de Florestas, pois
trata-se de um modelo de silvicultura média, para uma classe de qualidade média, que foi
concebido para povoamentos oriundos de plantação segundo os compassos usados atualmente.
No Quadro 21 mostra-se a sequência de tarefas de plantação e conservação do povoamento.
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Quadro 21  Modelo de silvicultura a implementar nos povoamentos de pinheiro.
Momento
Ano 0

Entre a retancha
e os 10 anos
Entre os 8 e os
10 anos
10-15 anos

15-20 anos
25-30 anos
35-40 anos
40-45 anos

Intervenção

Critério de Intervenção

Plantação de 1000 plantas/ha

* No caso concreto 1pinheiro/50m2,

segundo um compasso 5x5 m *.

aproximadamente 200/ha

2-3 limpezas de mato na linha de

Quando a vegetação espontânea entra

plantação.

em concorrência direta com as plantas.

Limpeza de mato suplementar.

Quando o estrato arbustivo entra em
contacto com a parte inferior da copa.
Eliminação de árvores mortas, doentes e

Limpeza do povoamento.

mal conformadas.

Desramação das árvores de futuro
(300 a 500) até 3-4 m de altura.

Só

se

desramam

árvores

bem

conformadas, com diâmetros entre 10 e
15 cm e alturas médias entre 5 e 7 m.

1º desbaste: retirar 20 a 40 % das

Desbaste por baixo. A realizar quando

árvores em pé.

as copas entrarem em contacto.

2º desbaste: retirar 20 a 30 % das

Desbaste por baixo. A realizar quando

árvores em pé.

as copas entrarem em contacto.

3º desbaste: retirar 20 a 30 % das

Desbaste por baixo. A realizar quando

árvores em pé.

as copas entrarem em contacto.

Corte final.

Corte de 300 a 500 árvores/ha.

Rega
A primeira rega deverá restringir-se às covas, devendo ser feita logo após a plantação por forma
a facilitar a aderência da terra vegetal à planta e possibilitar uma melhor adaptação das espécies.
Posteriormente deverá proceder-se periodicamente à rega dos espécimes por meio de autotanque
rebocado por trator.
.c  Caderno de Encargos Para a Recuperação Paisagística
O caderno de encargos constitui uma peça descritiva onde constam os principais requisitos
técnicos da empreitada, nomeadamente os que dizem respeito às especificações dos materiais a
utilizar na recuperação paisagística e aqueles que se referem ao modo de execução dos trabalhos
preconizados.
Neste sentido, o caderno de encargos a constar no plano de pormenor deve ter em atenção as
seguintes obrigatoriedades:
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 O empreiteiro deverá comprometer-se a implementar o presente Plano de Recuperação
Paisagística de acordo com o estabelecido no projeto e com os requisitos técnicos constantes no
plano de pormenor ou de execução.
 O empreiteiro compromete-se a fornecer todos os materiais necessários à empreitada,
nomeadamente as plantas e sementes, os adubos e outros, em boas condições de utilização.
 À fiscalização e ao promotor da recuperação paisagística reserva-se o direito de verificarem as
condições dos materiais, estabelecidas no Plano de Recuperação Paisagística e no Caderno de
Encargos, rejeitando e exigindo a sua substituição, a custos do empreiteiro, sempre que não
satisfaçam essas mesmas condições.
 É da responsabilidade do empreiteiro apresentar e manter todas as máquinas, ferramentas e
utensílios nas melhores condições de utilização, devendo os métodos e os instrumentos de
trabalho serem previamente aprovados antes do início das tarefas.
 O empreiteiro deverá assegurar os meios humanos e logísticos necessários à boa execução dos
trabalhos.
 O empreiteiro deverá assegurar a rede de acessos a todas as zonas a recuperar.
Utilização das Terras de Cobertura
 O empreiteiro deverá aproveitar os materiais de cobertura resultantes da decapagem do relevo
original nas ações de regularização dos taludes e dos pisos finais da corta.
 É da competência do empreiteiro proceder ao recobrimento com terras vegetais da zona de
talude e pisos finais da corta, através de aterros com altura não inferior a 0,35 m recorrendo a
meios manuais e mecânicos.
 O empreiteiro deverá utilizar como meios mecânicos uma escavadora hidráulica apoiada sobre
lagartas, constituindo a circulação desta a única compactação permitida sobre o terreno.
Abertura de Covas
 É da competência do empreiteiro efetuar marcações nos locais designados para a abertura de
covas, com estacas de pinho ou eucalipto de 30 cm de comprimento.
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 É da competência do empreiteiro abrir as covas 10 dias antes da plantação de árvores, de
acordo com as marcações definidas no terreno.
 O empreiteiro deverá abrir as covas manualmente e com as seguintes dimensões: pinheiros –
0.3 x 0.3 x 0.3 m.
 Em caso de danificação das covas pela circulação de equipamentos, o empreiteiro deverá
proceder à sua restituição assegurando as dimensões estabelecidas.
Fertilização
 O empreiteiro deverá proceder à adubação das zonas a recuperar, utilizando um fertilizante
composto por azoto, fósforo e potássio em proporções idênticas.
 Antes de proceder ao enchimento das covas, o empreiteiro deverá proceder à mistura do
fertilizante com a terra vegetal depositada ao lado de cada cova, utilizando as quantidades de
adubo indicadas.
 É da competência do empreiteiro fertilizar toda a superfície do substrato de terra vegetal
depositada na base e pisos de escavação segundo uma relação de 15 gr/m2.
Enchimento das Covas e Preparação das Plantações
 Após a mistura do fertilizante com a terra vegetal, o empreiteiro deverá proceder ao
enchimento das covas, com ligeira compactação manual, abrindo posteriormente rasgos na sua
superfície para efetuar a plantação das espécies arbóreas.
Aquisição de Árvores e Sementes
 As espécies a plantar e a semear deverão ser as que constam no plano respetivo, reservando-se
à fiscalização ou ao promotor o direito de as substituir se entenderem por conveniente.
 É da competência do empreiteiro adquirir os pinheiros, com raiz em torrão consistente
suportado por vaso.
 É da competência do empreiteiro adquirir as sementes de espécies herbáceas e arbustivas com
elevado grau de pureza e poder de germinação.
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 O empreiteiro deverá certificar-se que as espécies arbóreas adquiridas constituem exemplares
novos, bem desenvolvidos, ramificados desde o colo, transplantados em viveiro, transportados
sem danos e nas devidas condições de hidratação, e com certificado de qualidade.
Quantidades a Adquirir
 As espécies a plantar são as seguintes:
Total de Arbóreas

1648 exemplares

Pinheiro bravo – Pinus pinaster (cortina arbórea)

70 exemplares

Pinheiro bravo – Pinus pinaster (pisos de escavação)

1578 exemplares

(Núcleo 1 – 898 un); (Núcleo 2 – 680 un)
 As sementeiras de espécies herbáceas e arbustivas são as seguintes:
Total de Sementeira Herbácea e Arbustiva

1183,5 Kg

Sementes de Espécies Herbáceas

591,75 kg

Sementes de Espécies Arbustivas

591,75 kg

Execução das Plantações e das Sementeiras
 Salvo indicações contrárias da fiscalização, o empreiteiro deverá executar as plantações e
sementeiras definidas no projeto.
 O empreiteiro deverá executar as plantações e sementeiras de acordo com o plano respetivo.
 Salvo indicações contrárias da fiscalização ou do promotor, o empreiteiro deverá realizar a
plantação das árvores entre Outubro e Março, e as sementeiras no Outono, preferencialmente
no período que decorre entre Setembro e Novembro.
 O empreiteiro deverá suportar as árvores com tutores de vara de pinho, eucalipto ou cana,
direitos, descascados e sãos, e atilhos de ráfia (ou outro material resistente) e elástico.
Rega
 Imediatamente após a realização das plantações e sementeiras, o empreiteiro deverá proceder
às regas estabelecidas no projeto de pormenor.
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Garantias
 Durante o período de 3 anos de garantia, é da competência do empreiteiro, se necessário, voltar
a semear as áreas que apresentem peladas, retanchar as espécies que não tenham vingado, e
proceder à manutenção e conservação das áreas em recuperação.
.d  Orçamento para a Implementação da Recuperação Paisagística
O orçamento do plano de recuperação paisagística a implementar na pedreira é apresentado
considerando os preços de mercado praticados no presente, visto que consideramos inadequado
prever cenários económicos relativos a períodos demasiado longos, os quais carecerem
obrigatoriamente de ser revistos à data da sua execução.
Os preços unitários que constam do Quadro 22 correspondem a preços correntes de mercado e
incluem o custo de todos os trabalhos inerentes à execução das tarefas de recuperação, em cada
uma das fases da empreitada.
Quadro 22  Orçamento da Recuperação Paisagística (PARP).
Medidas de Recuperação Paisagística
Recuperação Paisagística Inicial (primeiros dois quinquénios)
Designação dos Trabalhos

Unidade

Quantidade

Custo Unitário (€)

Custo (€)

Subtotal

m

819

1,20

982,80

Subtotal

m

847

1,20

1016,40

un

70

4,50

315,00

Implementação do Talude de Proteção
ao Bordo Superior das Escavações.
Remobilização de terras vegetais.
Modelação da estrutura triangular.
Núcleo 1 de Lavra.

Núcleo 2 de Lavra.

Constituição do Ecrã Arbóreo
Abertura de covas, colocação de tutores,
preparação da estação e fertilização.
Plantação dos pinheiros bravos e regas.
Núcleo 2 de Lavra.
Subtotal
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Vedação Periférica
Colocação de uma mota de terras (2 m
de base por 1,5 m de altura) com
plantação arbustiva de crescimento
rápido.
Núcleo 1 de Lavra
Subtotal

m

523

6,75

3530,25

Subtotal

m

360

6,75

2430,00

TOTAL PARCIAL

8 274,45

Núcleo 2 de Lavra

Recuperação Paisagística em Fase com o Desmonte e Final
Designação dos Trabalhos

Unidade

Quantidade

Custo Unitário (€)

Custo (€)

Subtotal

ha

4,49

1750,00

7857,50

Subtotal

ha

3,40

1750,00

5950,00

Subtotal

un

898

4,50

4041,00

Subtotal

un

680

4,50

3060,00

ha

7,89

1025,00

8087,25

Kg

1183,50

1,00

1183,50

Colocação de Terras Vegetais Sobre
os Taludes e Pisos Finais da Corta
Transporte, regularização, nivelamento
de substrato de terras vegetais.
Núcleo 1 de Lavra.

Núcleo 2 de Lavra.
Repovoamento Arbóreo
Abertura
de
covas
e
terraços,
preparação da estação, colocação de
tutores e fertilização.
Plantação de pinheiros bravos.
Núcleo 1 de Lavra.

Núcleo 2 de Lavra.

Sementeira Herbáceo-Arbustiva
Execução de sementeiras com espécies
herbáceas e arbustivas sobre os taludes
e patamares finais das escavações.
Subtotal
Aquisição de sementes com elevado
grau de pureza e poder de germinação
Subtotal
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Práticas culturais (monda, desrama e
podas), tarefas de manutenção das
plantações e sementeiras, fertilizações,
retanchas e regas.
Subtotal

ano

3

600

1800,00

Subtotal

m

1051

6,75

7094,25

Subtotal

m

1219

6,75

8228,25

n.d.

-

-

2150,00

Vedação das Lagoas
Colocação de uma mota de terras (2 m
de base por 1,5 m de altura) com
plantação arbustiva de crescimento
rápido.
Núcleo 1 de Lavra.

Núcleo 2 de Lavra.
Desativação e Desmantelamento de
Equipamentos e Infra-Estruturas Fixas
Desmantelamento
e
expedição
do
contentor social/sanitário e do telheiro
de secagem natural.
Área limpa e livre de entulhos, sucatas,
ligas metálicas, artefactos de betão, etc.
Subtotal

TOTAL PARCIAL 49 451,75
TOTAL DO PARP

57 726,20 €

Na implementação do modelo de recuperação paisagística preconizado para a pedreira “Vale da
Fonte”, o montante dos custos a preços correntes do mercado totaliza 57 726,20 €.
.e  Determinação do Valor da Caução
Para efeito da prestação da caução destinada a garantir o cumprimento das obrigações legais
derivadas da licença da pedreira e relativas ao PARP, o seu montante foi determinado com base
nas fórmulas constantes do Art.º 52.º do Dec.Lei n.º270/01 de 6/10, alterado e republicado pelo
Dec.Lei n.º340/07 de 12/10.
O valor para a implantação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) totaliza o
montante de 57 726,20 €. Assim, para o cálculo da caução a aplicar à pedreira “Vale da Fonte”,
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foi tido em linha de conta a fórmula da alínea a) do n.º5 do Art.º 52.º do Dec.Lei n.º340/07 de
12/10, e os pressupostos do Plano de Lavra (PL) e do PARP.
Cálculo da Caução – Fórmula da alínea a) do n.º5 do Artigo 52.º
Valor da Caução: X = Ctrec – (Ctrec : Atl) x (Avg + Arec)
Ctrec (custo do PARP) =

57726,20 €

Avg (área licenciada não mexida) =

0 m2

Atl (área total licenciada) =

13410 m2

Arec (área explorada já recuperada) =

0 m2

Valor da Caução: X = 57 726,20 €

V – CRONOGRAMA DO FASEAMENTO DA LAVRA E DA RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
As medidas preconizadas no modelo de recuperação paisagística serão implementadas de forma
sincronizada com a lavra e no final da atividade extrativa.
Este modelo permite que no final da vida útil da exploração a totalidade da área intervencionada
esteja integrada do ponto de vista paisagístico com o meio natural envolvente, e preparada para a
recuperação paisagística final.
A implementação das ações e tarefas preconizadas no modelo de recuperação paisagística da
pedreira “Vale da Fonte” em concomitância com o avanço da lavra visam a geração de uma área
totalmente convertida para uso florestal.
A programação espaço-temporal da lavra em sincronia com as operações de recuperação
paisagística e de mitigação dos impactes produzidos na área intervencionada pela Pedreira “Vale
da Fonte”, apresenta-se no cronograma de trabalhos do Quadro 23.
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Quadro 23  Cronograma de trabalhos.
Vida Útil da Exploração
(em anos)
Tarefas

Ações e Medidas a Implementar
0-10

Trabalhos de Lavra
nos Núcleos 1 e 2

11-26

27

28

29

Desmonte simultâneo da formação produtiva nos
Núcleos de Lavra 1 e 2, até à cota dos 45 m e dos 30 m,
respetivamente. Definição de pisos de desmonte.
Implementação do talude de terras vegetais de proteção
no perímetro do bordo superior do céu-aberto, em

Trabalhos de
Recuperação
Paisagística Iniciais

ambos os núcleos de exploração.
Implementação da cortina arbórea sobre o talude de
terras, no perímetro NE do Núcleo 2 de Lavra, com a
plantação de pinheiros bravos.
Colocação de vedação periférica em locais específicos
dos dois Núcleos de Lavra.
Constituição gradual do horizonte/substrato de terras
sobre os taludes e patamares finais da corta.
Repovoamento arbóreo com a plantação de pinheiros
bravos sobre os patamares finais da corta.

Trabalhos de

Sementeira herbácea e arbustiva sobre os taludes e os

Recuperação

patamares finais da corta.

Paisagística em
Fase com o
Desmonte e Final

Colocação de vedação das lagoas dos dois Núcleos de
Lavra.
Desmantelamento e expedição do contentor social e
sanitário, e do telheiro de stockagem e secagem natural.
Tarefas de manutenção das plantações e sementeiras, a
que se associam as ações de retanchas definidas no
modelo de silvicultura.

V  ESTUDO ECONÓMICO
A viabilidade económica da pedreira “Vale da Fonte” está dependente do rácio entre os custos de
produção e a valorização comercial das argilas exploradas, concretamente das argilas vermelhas
com aplicabilidade na cerâmica estrutural.
A análise dos aspetos técnico-económicos do projeto equaciona os principais fatores que a
influenciam, ou seja, por um lado os custos de produção e investimentos, por outro, os preços
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correntes dos produtos minerais produzidos, obedecendo às leis, regras básicas e especificações
da economia industrial, em particular as do setor das matérias-primas da cerâmica estrutural.
As especificações deste tipo de unidades extrativas encontram-se no facto de cada unidade
produzir várias tipologias do recurso mineral não renovável, tendo sempre como objetivo básico a
produção, em boas condições económicas e compatíveis com cada setor de utilização industrial.
Na análise de viabilidade económica do projeto, os custos são referenciados do seguinte modo:
 À unidade de superfície (m2) para o caso dos investimentos;
 Por sua vez, os custos de produção, os valores da produção e os vários tipos de custos indiretos
são referenciados à unidade de peso (ton.) do material à “boca da pedreira”.
Assim, permite-se comparar as receitas com os encargos de qualquer unidade similar e retirar
deste balanço as conclusões sobre as perspetivas económicas evidenciadas pelo presente projeto.
A situação económica e/ou de rentabilidade do projeto de exploração é definida por um conjunto
de variáveis que a influenciam e que de entre outras importa salientar:

 Os preços de comercialização dos produtos produzidos e sua evolução em função do aumento
de custos operacionais, conjugados com a amortização dos encargos com o investimento;

 O rácio da qualidade/quantidade ao longo da vida útil do projeto;
 A acessibilidade às reservas exploráveis ao longo do processo extrativo.
As condições económicas de funcionamento do presente projeto ao longo do período da sua vida
útil, devem ter capacidade para, à custa do seu valor da produção, poder gerar meios financeiros
que suportem o seguinte:
a) Meios destinados ao sustento e manutenção do seu processo produtivo e serviços de apoio
necessários (ex: custos operatórios ou diretos e custos de gestão, de administração, de controlo e
de comercialização);
b) Meios destinados ao investimento para implantação da unidade extrativa, de equipamentos
móveis e dos seus serviços de apoio;
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c) Excedentes de meios financeiros destinados ao exterior, para desenvolvimento da própria
empresa, lucros, etc.
Assim, podemos aferir que os meios designados em a) e b) se definem como meios financeiros de
sobrevivência, enquanto os referentes a c) nos poderão dar uma imagem do afastamento a que se
encontram as condições económicas de funcionamento do projeto da marginalidade económica.
Por outras palavras, o vigor económico do projeto, num determinado período de tempo e contexto,
pode ser avaliado pela sua capacidade em gerar meios financeiros para o exterior da empresa.
V.a  Custos de Exploração e Investimentos
Os custos operatórios por tonelada de argila extraída na área do projeto, bem como as suas
principais parcelas, obtêm-se com base na indústria extrativa desenvolvida em anos anteriores e
em dados previsionais, conforme se descreve no Quadro 24.
Quadro 24 – Custos de produção/tonelada (€).
Rubrica

Setor de Custo (€)
Extração

Mão-de-obra e encargos sociais

0.22

Combustíveis + lubrificantes

0.27

Manutenção + conservação

0.06

Gestão

Amortizações e encargos financeiros *
Acompanhamento técnico, controlo e ensaios tecnológicos

0.10
0.05

Economato, taxas, expediente, etc.
Custo p/setor
Totais

Investimento

0.05
0.60

0.05

0.10

0.75

* Inclui o custo do terreno
Os custos de produção/tonelada de material produzido à “boca da pedreira”, resulta da adição
parcial das várias rubricas que totaliza 0,75 €/ton (Cpt).
Dado que a área do projeto afeta à exploração, ou seja, a área onde se irá proceder à extração
das reservas exploráveis da formação produtiva (quantificadas em 5252940 ton) totaliza uma
superfície de 185900 m2 (Ae), o custo total do investimento (CTI) inerente à atividade extrativa
desenvolvida, que também contempla o montante do custo da recuperação paisagística (Crp), é
representado pela seguinte expressão:
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CTI = (Cpt × Tm × Ae) + Crp = (0.75 × 30.4 × 185900) + 57726,20 = 4238520 + 57726,20
CTI = 4 296 246,20 €
Em que:
CTI – custo total do investimento para a implementação do projeto (€).
Cpt – custo de produção por tonelada extraída (€/m 2).
Tm – escalar que traduz o peso médio de argila, por unidade de superfície (30.4 ton/m 2).
Ae – corresponde à área total de lavra (m2).
Crp – custos totais da recuperação paisagística (57726,20 €).
Deste modo, este tipo de abordagem permite, uma análise técnico-económica pormenorizada de
custos de implementação do projeto, para o efeito de 4 296 246,20 €.
V.b  Valorização do Recurso
A valorização dos recursos minerais à “boca da pedreira”, ou seja, extraídos na área de lavra do
projeto, está diretamente dependente dos seguintes fatores:
 Capacidade e meios produtivos;
 Conhecimento dos mercados das matérias-primas cerâmicas, em particular no que se refere às
argilas vermelhas;

 Estratégia comercial e implantação da empresa nos vários segmentos de mercado (pavimentos
e revestimentos, tijolo, abobadilha, telha, etc.);

 Capacidade de beneficiação, loteamento, transporte e acompanhamento técnico junto dos
clientes;

 Padrões tecnológicos e de qualidade apresentados pelos vários lotes de produtos comerciais.
Com base no histórico da atividade extrativa desenvolvida na área do projeto e em unidades
similares do Grupo, particularmente daquelas que se inserem no mesmo contexto, bem como na
atitude comercial da empresa, as argilas exploradas são agrupadas em três tipologias 
Castanho Redinha, Vermelho Redinha e Castanho Mais Forte Redinha  que, em função das suas
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características químico-tecnológicas, são comercializadas para os vários setores da industria
cerâmica, de acordo com os critérios e requisitos de aplicabilidade apresentados.
A valorização dos recursos minerais extraídos na área de lavra do projeto, tendo em linha de
conta as proporções de cada tipologia de argila, relativamente à tonelagem total das reservas
exploráveis e os respetivos valores de comercialização unitários a preços atuais, descreve-se no
Quadro 25.
Quadro 25 – Valorização dos recursos minerais.
Tipologia
Castanho

Proporção* (%)

Tonelagem (ton)

Valor unitário** (€)

Valorização (€)

15

787 941

1.20

945 529,20

15

787 941

1.20

945 529,20

70

3 677 058

1.20

4 412 469,60

Redinha
Vermelho
Redinha
Castanho Mais
Forte Redinha
Total

6 303 528,00

* Proporção relativamente à tonelagem das reservas exploráveis.
** Valor à “boca da pedreira”.
Comparando o montante dos custos de exploração (4 296 246,20 €) com a valorização dos
recursos minerais (6 303 528,00 €), verifica-se que a implementação do projeto apresenta bons
índices de viabilidade económico-financeira, sem contar com o valor acrescentado que é gerado
pela transformação das argilas exploradas em produtos acabados (tijolo, argila expandida,
termoargila, etc.).
VI  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos com o presente estudo atestam que o projeto de exploração das “Argilas
Vermelhas de Marco do Distrito”, na pedreira “Vale da Fonte”, é economicamente viável e exequível
do ponto de vista económico e ambiental.
No desenvolvimento do desmonte, as medidas de proteção ambiental e de recuperação paisagística
a implementar visam a preservação da qualidade ambiental na área da pedreira e sua envolvente.

Pedreira “Vale da Fonte” – Plano de Pedreira

Página 107

Pedreira “Vale da Fonte”

A implementação do plano de desmonte articula a proteção ambiental com a recuperação
paisagística de uma forma que permite proceder à exploração das massas minerais de argilas
sem que tal implique uma degradação irreversível do ambiente.
A extração das argilas corresponderá a uma inegável mais-valia social e económica para a região,
dada a forte implantação da indústria cerâmica, não só pelos empregos diretos criados, mas
também por toda a atividade comercial induzida.
A localização da pedreira relativamente às figuras de ordenamento do PDM de Pombal e Soure é
compatível com o espaço extrativo destinado à exploração de argilas. No que se refere aos
aglomerados populacionais na envolvente da pedreira, esta situação não se coloca, sendo por isso
remota e não geradora de alterações negativas na qualidade de vida das populações locais.
Considera-se que as alterações biofísicas que serão geradas pela implementação do projeto terão
uma significância reduzida e uma projeção no espaço bastante localizada. Se sobre isso levarmos
em consideração as características e dimensão do projeto, não será de prever que as alterações
biofísicas esperadas tenham um caráter permanente e irreversível.
Em suma, trata-se de um projeto de exploração que visa por um lado o aproveitamento integral do
recurso geológico e por outro a restituição do uso do solo à sua primitiva utilização – uso florestal,
tratando-se de um projeto de desenvolvimento sustentável e exequível do ponto de vista ambiental,
que não implica passivo elevado nem irreversibilidade para que o meio natural adquira no
contexto espaço-temporal o equilíbrio desejável para o local intervencionado e sua envolvente.

Pombal, Setembro de 2015
O Coordenador do Projeto

PROCESSAR – Exploração e Tratamento de Argilas Lda.

___________________________

_____________________________________________________

(Paulo A. Sá Moreiras, Eng.º)
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ANEXO FOTOGRÁFICO

Foto 1 – Vista parcial do Núcleo 1 de Lavra, a partir do
acesso à pedreira n.º6419 “Outeiro Casconho”.

Foto 2 – Vista parcial do Núcleo 2 de Lavra, a partir do
acesso à pedreira n.º5316 “Vale da Fonte” a partir do
caminho público existente.
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Foto 3 – Aspeto visual da praça da pedreira. Definição
de taludes de escavação no Núcleo 1 de Lavra.

Foto 4 – Aspeto visual da praça da pedreira. Definição
de taludes de escavação no Núcleo 2 de Lavra.
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Foto 5 – Cortina arbórea existente no limite SW do
Núcleo 1 de Lavra.

Foto 6 – Cortina arbórea existente no limite NE do
Núcleo 2 de Lavra.
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Foto 7 – Aspeto visual do telheiro de stockagem de
matérias-primas, com vista ao processo de secagem
natural das argilas até serem expedidas.

Foto 8 – Aspeto visual da sinalização vertical existente.
No caso concreto a placa de identificação da pedreira
“Casconho”.
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ANEXO PLANTAS
Planta de Localização - Extrato das folhas n.ºs 250 e 262 da Carta Militar de Portugal.
Planta N.º1 – Áreas e Polígono Coordenado.
Planta N.º2 – Situação, Planeamento, e Sinalética.
Planta N.º2a – Perfis da Situação Atual.
Planta N.º3 – Recuperação Paisagística Inicial.
Planta N.º4 – Lavra Final.
Planta N.º4a – Perfis de Lavra Final.
Planta N.º5 - Recuperação Paisagística Final.
Planta N.º5a – Perfis de Recuperação Paisagística Final.
Planta de Drenagem dos Terrenos Confinantes
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1. FICHA TÉCNICA
1.1. IDENTIFICAÇÃO

Empresa:

PROCESSAR – Exploração e Tratamento de
Argilas Lda
Rua Casal de Além, N.º1, Meirinhas

Morada:
3101-901 Pombal
Contactos:

Telefone: 236 210 160
Fax: 236 210 169

Local da exploração:

Vale da Fonte

Tipo de Exploração:

Pedreira de extração de argilas vermelhas

Fiscal da Pedreira:
Coordenador de Segurança,
Higiene e Saúde no
Trabalho:
N.º Max. de trabalhadores
na pedreira:

2 Trabalhadores

Responsável técnico da
Pedreira:

Horário:

Empresa responsável pela
implementação do Plano de
Segurança e Saúde:

Abertura: 8h30
Encerramento: 18h00
Intervalo para almoço: 12h30-14h00
Encerramento semanal: sábado e domingo
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1.4 TELEFONES DE EMERGÊNCIA
Números Internos
Responsável da Empresa
Coordenador de Segurança e Saúde
Fiscal da Pedreira

Entidade

Nº Telefone

Nº Nacional de Socorro (SOS)

112

Intoxicações

808 250 143

Serviços do Centro de Saúde de Pombal

236 200 970

Hospital de Santo André de Leiria

244 817 000

Farmácias de Serviço

118

Destacamento Territorial da GNR de Leiria

244 824 300

Bombeiros Voluntários de Pombal

236 200 920

Bombeiros Voluntários de Soure

239 506 300

Proteção Civil
Delegação Distrital de Leiria

244 833 330

Câmara Municipal de Pombal

236 210 500

Câmara Municipal de Soure

239 506 550

EDP

800 506 506

Portugal Telecom:
Serviço informativo

118

Avarias

188

Atendimento a cliente

16 206

R.I.T.A.

808239156

Obras na via pública

14 48 12 / 3

Páginas Amarelas

707 202 222
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2.

MEMÓRIA DESCRITIVA

O exercício de atividade profissional nas indústrias extrativas está
sujeito

a

elevados

riscos

de

acidentes

de

trabalho

e

doenças

profissionais. Esses riscos resultam, em relação aos trabalhos a
decorrer

no

nomeadamente

exterior,

da

intempéries,

influência

riscos

de

acrescidos

diversos
de

fatores,

queda

de

massas

minerais e de pessoas, carregamento e transporte de cargas pesadas e
utilização de equipamentos móveis de grande potência.
Devido

à

sua

natureza

da

atividade

na

indústria

extrativa,

os

trabalhos em pedreiras devem ser desenvolvidos com base na adoção de
métodos e procedimentos que contribuam para a diminuição dos riscos
e que aumentem de todo o pessoal envolvido.
Os acidentes de trabalho podem, na sua maior parte, ser evitados, se
se dedicar a devida atenção às medidas de proteção adequadas na
pedreira e observar estritamente as disposições regulamentares em
vigor.
O

Decreto-Lei

transposição

n.º324/95,

das

de

Directivas

29

nºs

de

Novembro,

92/91/CEE,

do

que

procede

conselho

de

3

à
de

Novembro e a 92/104/CEE, do conselho de 3 de Dezembro, relativas às
prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho na indústria
extrativa,

estabelece

especificações

e

requisitos

relativos

à

prevenção dos riscos para a saúde dos trabalhadores.
Assim, no Decreto-Lei n.º324/95, de 29 de Novembro são estabelecidas
as seguintes obrigatoriedades:
 A elaboração de um Plano de Saúde e Segurança como instrumento
de prevenção;
 A

obrigação

do

empregador

face

à

prevenção

de

riscos

profissionais relativos aos trabalhadores;
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 O dever do empregador desenvolver as atividades preventivas de
acordo

com

os

princípios

gerais

de

prevenção

(medidas

integradas no processo produtivo da empresa);
 O empregador deve assegurar a adequada vigilância da saúde de
todos os trabalhadores;
 O direito dos trabalhadores à formação e informação.

2.1. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS

O

presente

Plano

estabelecido

no

de

Segurança

artigo

3º

do

e

Saúde

pretende

Decreto-Lei

n.º

satisfazer

324/95

de

o

29

de

Novembro. Este plano pretende dar cumprimento à legislação em vigor,
a redução dos acidentes e incidentes na pedreira através de uma
prevenção planeada dos potenciais riscos, de modo a evitar acidentes
e doenças profissionais e assegurar uma correta vigilância médica.
São considerados neste plano:
 Preservar a integridade dos trabalhadores e de todas as pessoas
envolvidas;
 Organizar o trabalho de tal forma que o risco seja mínimo;
 Determinar quais as instalações e equipamentos necessários para
a proteção coletiva e individual do pessoal;
 Definir

instalações

de

higiene

e

instalações

sociais

dos

trabalhadores;
 Estabelecer as normas de utilização dos elementos de segurança;
 Proporcionar
para

a

aos

trabalhadores

utilização

correta

e

os

conhecimentos

segura

dos

necessários

equipamentos

e

maquinaria que lhes competem;
 Os primeiros socorros e evacuação de feridos;
 Sinalização adequada à pedreira;
 Cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor.
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2.2. REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL
Para a elaboração deste Plano de Segurança e Saúde foram seguidas as
bases legais relativas à documentação e legislação de prevenção e
segurança nos postos de trabalho, que são listadas em seguida:
Diploma

Descrição
LEGISLAÇÃO LABORAL

Lei n.º 35/2004
(de 29 de Julho)

Regulamenta o Código do Trabalho

ENQUADRAMENTO DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO
Decreto-Lei n.º 441/91
(de 14 de Novembro)

Estabelece o regime jurídico do enquadramento da
segurança, higiene e saúde no local de trabalho

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO
Altera o regime de organização e funcionamento das
Decreto-Lei n.º 109/2000
atividades de segurança, higiene e saúde no trabalho
(de 30 de Junho)
EXERCICIO DA ATIVIDADE DE PEDREIRAS
Lei n.º54/2015
(de 22 de Junho)

Disciplina o regime geral de aproveitamento dos recursos
geológicos

Decreto-Lei n.º 340/2007
(de 12 de Outubro)

Aprova a Lei das Pedreiras

SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO EM PEDREIRAS
Decreto – Lei n.º 162/90
(de 22 de Maio)

Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene no
Trabalho nas Minas e Pedreiras

Decreto-Lei n.º 324/95
(de 29 de Novembro)

Estabelece as prescrições mínimas de saúde e segurança a
aplicar nas indústrias extrativas a céu-aberto e
subterrâneas

Portaria n.º 198/96
(4 de Junho)

Regula as prescrições mínimas de segurança e saúde nos
locais e postos de trabalho da indústria extrativa a
céu-aberto ou subterrânea
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

Decreto-Lei n.º 50/2005
(de 25 de Fevereiro)

Altera o regime relativo às prescrições mínimas de
segurança e saúde para a utilização de equipamentos de
trabalho
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Decreto-Lei n.º348/93
(de 1 de Outubro)

Estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde
para utilização pelos trabalhadores de equipamento de
proteção individual
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SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
Decreto-lei n.º 141/95
(de 14 de Junho)
Portaria n.º 1456-A/95
(de 11 de Dezembro)

Estabelece as prescrições mínimas para a sinalização de
segurança e de saúde no trabalho
Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e
utilização da sinalização de segurança e de saúde no
trabalho
RUÍDO

Decreto-lei n.º 182/2006
(de 6 de Setembro)

Estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde
em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos
devido ao ruído.
POEIRAS

NP 1796:1988
Dec.Lei n.º102/2010 de
23/9

Define os níveis admissíveis de concentração para
substâncias nocivas existentes no ar dos locais de
trabalho em Minas e Pedreiras
Estabelece as concentrações máximas admissíveis em
poeiras respiráveis no ar ambiente em Minas e Pedreiras
VIBRAÇÕES

NP 1673:1980

Vibrações Mecânicas. Avaliação da reação à excitação
global do corpo por vibração

NP 2074:1983

Avaliação da influência em construções de vibração
provocada por explosões ou solicitações similares

NP 2041:1986

Acústica. Higiene e Segurança no trabalho. Limite de
exposição do sistema braço-mão as vibrações

2.3. SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO
Na

referência

aos

Seguros

de

Acidentes

de

Trabalho

devem

ser

consultados os documentos específicos, nomeadamente as apólices de
todo o pessoal que empregue a pedreira.

2.4. MÉTODOS E PROCESSOS PRODUTIVOS
O processo produtivo inicia-se na zona de exploração da pedreira,
com o método de desmonte mecânico a céu-aberto. Os patamares de
lavra serão desenvolvidos por degraus direitos de teto para muro da
formação produtiva. Posteriormente procedesse ao transporte da massa
mineral até às unidades industriais da empresa ou dos clientes.
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Nestas, o produto extraído é utilizado na cerâmica estrutural do
barro vermelho, no fabrico de tijolo e acessórios, abobadilha, telha
e acessórios, e outros produtos cerâmicos do setor do grés vermelho,
tais como, pavimento, revestimento, faiança, etc.

3.

CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO

3.1. ORGANIZAÇÃO DA PEDREIRA
A pedreira “Vale da Fonte” tem uma área de 24,59 hectares, dos quais
18,59 hectares estão afetos à área de exploração (lavra/desmonte).
Com caráter móvel, o telheiro para o pré-stock e secagem natural do
material desmontado e a infra-estrutura social/sanitária de apoio
aos

trabalhadores

(contentor

auto-transportado

normalizado),

posicionam-se no interior da área da pedreira.
LOCALIZAÇÃO DA PEDREIRA
A

pedreira

localiza-se

no

Vale

da

Fonte,

freguesias

de

Soure

e

Redinha, concelhos de Soure e Pombal (Anexo A.)
ACESSOS À PEDREIRA
A pedreira localiza-se entre as povoações de Casconho a NW e de
Porto Coelheiro a NE, na vizinhança da EN1 e da EN348, no limite dos
concelhos de Pombal e Soure.
A via rodoviária principal de acesso à pedreira tem origem entre o
km 163 e km 164 da Estrada Nacional EN1/IC2. Neste ponto toma-se um
caminho público asfaltado em direção a NW/Casconho, posicionando-se
o pavilhão anexo da pedreira e o seu limite mais a SE cerca de 70
metros para o interior da estrada nacional EN1.
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Relativamente a este acesso, a localização do Núcleo 1 de Lavra
posiciona-se do lado direito do caminho, e o Núcleo 2 de Lavra do
lado esquerdo, tal como o telheiro anexo da pedreira.
VEDAÇÃO DA PEDREIRA
A pedreira será vedada parcialmente em setores do seu perímetro, e
ter ao redor talude de terras e vegetação (minimização do impacte
visual), devendo as lagoas (no final da atividade) ser totalmente
vedadas.
CIRCULAÇÃO
A circulação dentro da pedreira é feita por acessos de terra batida,
arranjados e/ou construídos para o efeito, que dão acesso às zonas
de extração da pedreira.
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
Existe

sinalização

de

aviso

de

trabalhos

em

pedreira

em

todo

o

perímetro da pedreira.
No entanto, a fim de alertar e sensibilizar todos os colaboradores e
visitantes, deve ser fixada sinalização de segurança adequada às
diversas situações na pedreira, tais como:


À entrada de Pedreira (colocação de um cartaz): uso obrigatório
de capacete, protetores auriculares, máscara, uso obrigatório
de botas, luvas de proteção mecânica, proibida a entrada de
pessoas

não

autorizadas,

trabalhos

de

pedreira,

limite

de

velocidade de 10Km/h;
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Zonas de Exploração – Aviso de trabalho em pedreira, perigo de
águas

profundas

e

proibição

a

entrada

a

pessoas

área

social

não

autorizadas;
INSTALAÇÕES DE APOIO
As

instalações

pelas

de

instalações

apoio,

nomeadamente

sanitárias

e

sala

a
de

descanso,

constituída

será

do

tipo

“contentor normalizado”, e situar-se-á perto da entrada da pedreira.
Consta

de

uma

normalizado,

estrutura

servida

por

em

aço

portas

galvanizado
e

janelas,

do

tipo

contentor

compartimentada

por

secções de: - sala de descanso, - arrumo, - balneário, - instalações
sanitárias, dimensionadas para o número de trabalhadores afectos à
pedreira.

É

dotado

de

sanita,

urinol,

lavatório,

chuveiro,

e

armários, devendo todas estas divisões ser mantidas em bom estado de
higiene, limpeza e conservação.
Os

efluentes

domésticos

provenientes

da

instalação

social,

são

canalizados para uma fossa estanque, que será esvaziada quando esta
se apresentar próxima dos 80% da capacidade máxima de armazenagem,
por empresa especializada no circuito de gestão e destino final
deste tipo de resíduos, nos termos da legislação vigente.
REDE DE ENERGIA
A

pedreira

não

tem

necessidade

de

instalar

qualquer

posto

de

transformação de energia elétrica, pelo que nesta matéria não há a
equacionar quaisquer riscos e medidas de prevenção relacionadas com
esta matéria.
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REDE DE ÁGUA
A pedreira não tem necessidade de executar furos de água nem de
instalar

qualquer

infra-estrutura

de

ligação

à

rede

pública

de

abastecimento de água. A água utilizada na instalação social será
proveniente de um depósito a instalar no cimo do contentor.

3.2. PLANO DE TRABALHOS
O

plano

de

trabalhos

é

um

instrumento

importante

para

o

desenvolvimento dos trabalhos na pedreira (consultar PP).

3.3. MANUAL DE SEGURANÇA
Todas

as

regras

de

segurança

internas

na

pedreira

encontram-se

definidas no manual de segurança. O manual de segurança permite dar
a conhecer toda a política de segurança da empresa, o sistema de
funcionamento dos serviços de segurança, os procedimentos de caráter
geral a serem aplicados e os de caráter especifico que se destinam a
definir as regras de trabalho referente a tarefas de risco.

3.4. PROTEÇÃO INDIVIDUAL
A proteção individual de cada trabalhador depende da sua função, do
local de trabalho e ainda dos riscos a que o mesmo está sujeito.
A proteção comum a todo o pessoal da pedreira será o uso obrigatório
de botas de proteção mecânica, fato de proteção e capacete.
A proteção individual contempla o uso de luvas, máscaras, óculos de
proteção e protetores auriculares, sendo utilizados nas situações
específicas atendendo às funções e categorias de cada trabalhador.
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4.

ACÇÕES PARA PREVENÇÃO DE RISCOS

4.1. AVALIAÇÃO DE RISCOS
4.1.1

DECAPAGEM E PREPARAÇÃO

A seguir à desmatagem (operação que tem como objetivo a remoção da
cobertura vegetal) surgem as etapas de decapagem e preparação.
A decapagem consiste na remobilização e remoção do horizonte do solo
vegetal que cobre a formação produtiva na zona a explorar, numa
espessura média de 0,35m.
Em seguida, a zona de exploração é preparada à superfície – ripagem
– com uma escavadora hidráulica de lança extensível.
Riscos

Medidas de Prevenção

EPI’s

 Cumprir com regras de segurança estabelecidas
 Desabamento ou
deslizamento de
terra
 Tombamento
 Capotamento dos
equipamentos
(escavadora e/ou
dumper)
 Inalação de
poeiras
 Ruído produzido
pelos equipamentos
durante as
operações
 Choque contra
objetos

para a atividade
 Verificar e realizar manutenção periódicas as
máquinas e equipamentos
 Utilizar equipamentos com estrutura de proteção
contra capotagem (ROPS) e contra a queda e
objetos (FOPS)
 A altura e frente de decapagem devem ser
definidas tendo em conta a natureza e a

 Protetores
auriculares
 Luvas de
proteção
mecânica
 Fato de
proteção

estabilidade do terreno
 As frentes de decapagem acima dos postos de
trabalho devem ser verificadas e inspecionadas
antes do início dos trabalhos (de modo a garantir
a ausência de massas ou rochas não consolidadas)
 As vias de comunicação e os patamares devem ser
construídos com estabilidade, e com dimensões
adequadas aos equipamentos que operam

 Botas de
proteção
(S1+P ou S2)
 Mascara de
filtro de
retenção de
poeiras

 Delimitar e sinalizar todos os caminhos de
circulação
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4.1.2

O

DESMONTE POR MEIOS MECÂNICOS

desmonte

é

o

arranque

mecânico

a

céu-aberto,

desenvolvendo

patamares por degraus direitos e/ou frentes inclinadas. Na pedreira
“Vale

da

Fonte”

o

desmonte

mecânico

segue

o

método

composto,

conjugando o desenvolvimento dos degraus direitos de teto para muro
da

formação

produtiva

com

o

desenvolvimento

por

avanços

longitudinais partindo dos flancos.
Riscos

Medidas de Prevenção

EPI’s

 Cumprir com regras de segurança
estabelecidas para a atividade
 Verificar e realizar manutenção
 Desabamento ou

periódicas as máquinas e

deslizamento de terra

equipamentos

 Tombamento

 Utilizar equipamentos com

 Capotamento dos

estrutura de proteção contra

equipamentos

capotagem (ROPS) e contra a queda e

(escavadora

objetos (FOPS)

hidráulica)

 A altura e frente de desmonte

 Atropelamento

devem ser definidas tendo em conta a

 Inalação de poeiras

natureza e a estabilidade do terreno

e/ou gases

 As frentes de desmonte acima dos

 Queda da máquina

postos de trabalho devem ser

 Queda de materiais

verificadas e inspecionadas antes do

 Ruído produzido

início dos trabalhos (de modo a

pelos equipamentos

garantir a ausência de massas ou

durante as operações

rochas não consolidadas)

 Choque e/ou colisão

 As vias de comunicação e os

contra objetos

patamares devem ser construídos com

 Protetores
auriculares
 Luvas de proteção
mecânica
 Fato de proteção
 Botas de proteção
(S1+P ou S2)
 Mascara de filtro
de retenção de
poeiras

estabilidade, e com dimensões
adequadas aos equipamentos que
operam
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4.1.3

MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MASSA MINERAL

Com a escavadora hidráulica, o material é carregado diretamente nos
camiões e transportado para as instalações dos clientes, onde é
feita a armazenagem individualizada, sob a forma de “tal qual”,
tomando em consideração a tipologia da argila definida com base em
critérios de cor e de parâmetros tecnológicos. Dentro das unidades
de transformação dos clientes, são depois sujeitas a remobilização e
destorroamento,

e

misturadas

nas

proporções

desejadas

de

modo

a

constituírem a pasta de fabrico dos produtos cerâmicos.
Em alternativa, é efetuado o armazenamento provisório das matériasprimas no telheiro do “anexo de pedreira”: ou para fazer face aos
fornecimentos dos clientes no período mais chuvoso do inverno, ou
para armazenar uma tipologia de argila que não seja a desejada pelos
clientes, mas que seja imperativo extrair de modo a aceder a outra.
Riscos

Medidas de Prevenção

EPI’s

 Cumprir com regras de segurança

 Protetores

 Tombamento

estabelecidas para a atividade

 Atropelamento

 Verificar e realizar manutenção

 Inalação de

periódicas as máquinas e equipamentos

poeiras

(dumper, escavadora hidráulica e camions

 Queda da máquina

de transporte)

 Queda de materiais

 Utilizar equipamentos com estrutura de

 Ruído produzido

proteção contra capotagem (ROPS) e contra

pelos equipamentos

a queda e objetos (FOPS)

durante as operações

 Verificação da sinalização luminosa e

 Choque e/ou

sonora de marcha-atrás

colisão contra

 Antes de iniciar as manobras, verificar

objetos

a presença de trabalhadores nas

 Projeção de

imediações

materiais

 Delimitar e sinalizar todos os caminhos

auriculares
(durante o
 Luvas de
proteção mecânica
 Fato de proteção
 Botas de
proteção (S1+P ou
S2)
 Máscara de
filtro de retenção
de poeiras

de circulação
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4.2. PLANO DE SINALIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO
Ver

Planta

de

Sinalética

e

de

Circulação

no

Anexo

ao

Plano

de

Pedreira (Planta N.º2 – Situação, Planeamento e Sinalética).
PLANO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
A

afixação

da

sinalização

nos

respetivos

locais,

nomeadamente

sinalização de uso de EPI’s, é um meio para alertar os trabalhadores
da necessidade de usarem os equipamentos de proteção individual.
Lista de sinais a utilizar na pedreira no Plano de Sinalização de
segurança no Anexo A.

4.3. PLANO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
O Equipamento de Proteção Individual é qualquer dispositivo ou meio
que se destine a ser envergado ou manejado por uma pessoa, para
defesa contra um ou mais riscos susceptíveis de ameaçar a sua saúde
e/ou a sua segurança.
Deve ser sempre usado em situações em que a proteção coletiva seja
insuficiente ou em tarefas para as quais a única proteção possível
de utilizar seja individual.
Os

Equipamentos

trabalhadores

de

Proteção

conforme

indicam

Individual
os

devem

quadros

que

ser
se

usados

pelos

encontram

nas

páginas seguintes.
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Os Equipamentos de Proteção Individual utilizados são:
Capacete
Máscara para Poeiras
Protetores Auriculares
Óculos
Luvas Proteção Mecânica
Botas com Palmilha e Biqueira de Aço (S1+P OU S2)
A Ficha de Utilização de EPI’s encontra-se no Anexo C.

4.4. PLANO DE UTILIZAÇÃO E CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS
Todas

as

máquinas

devem

estar

em

boas

condições

mecânicas

e

elétricas, antes de serem utilizadas.
Todos os equipamentos pesados devem ser inspecionados regularmente,
antes do início do trabalho. Os operadores destes equipamentos devem
ser especializados e competentes para trabalhar com o material sob
sua responsabilidade. Os sistemas de segurança terão de estar em
boas condições de funcionamento.
Toda

a

informação

necessária,

como

avisos

especiais

de

perigo,

operações recomendadas, entre outras, deve ser colocada em todos os
equipamentos.
A manutenção deve ser realizada através de uma revisão periódica de
manutenção e de uma inspeção-geral de cada equipamento. As revisões
são controladas através de fichas de controlo de equipamentos (uma
ficha por equipamento).
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Os equipamentos mecânicos móveis usados nas várias ações e tarefas
do plano de desmonte da pedreira “Vale da Fonte” encontram-se no
quadro seguinte:
Equipamento
Escavadora hidráulica giratória
Pá carregadora
Dumper de carga articulado
Camions

Função
Limpeza, extração e carregamento
Carregamento
Transporte interno
Transporte/expedição

4.5. PLANO DE SAÚDE DOS TRABALHADORES
Tal como estabelecido legalmente, todos os trabalhadores são objeto
de exame médico de admissão, exames periódicos anuais ou de dois em
dois anos, e exames ocasionais.
As consultas de Medicina no Trabalho são realizadas em gabinete
médico localizado no edifico administrativo da Preceram Lda, empresa
do Grupo a que pertence a Processar Lda.
Em virtude do tipo de trabalho e riscos associados, o âmbito dos
exames abrange o Raio X ao tórax de 2 em 2 anos.

4.6. PLANO DE REGISTOS DE ACIDENTES EM INDICES
Como referido, o objetivo deste documento é a redução do número de
acidentes e de doenças profissionais na pedreira.
Sempre

que

ocorra

um

acidente

(leve,

grave

ou

mortal)

deve

ser

efetuado um inquérito de ocorrência, registando todas as informações
relevantes que permitam uma análise detalhada desse acidente.
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A análise de acidentes ocorridos na pedreira é realizada com base
nos índices de sinistralidade:
Índice de Incidência (II)
Nº acidentes x 1 000

II =

N.º trabalhadores

Índice de Frequência (IF)

IF =

Nº acidentes x 1 000 000
N.º trabalhadores x horas trabalhadas

Índice de gravidade (IG)

IG =

Os

resultados

N.º dias perdidos x 1 000
N.º trabalhadores x horas trabalhadas

são

afixados

em

local

bem

visível,

quer

para

trabalhadores quer para visitantes.

4.7. PLANO DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO
Nos termos da Lei 35/2004, de 29 de Julho, constitui obrigação da
entidade

empregadora

assegurar

formação

e

informação

dos

trabalhadores.

4.8. PLANO DE VISITANTES
O

Plano

de

Visitantes

destina-se

a

prevenir

eventuais

riscos

decorrentes da entrada na pedreira de pessoas autorizadas que não
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intervêm

no

processo

de

execução,

devendo

por

isso

receber

instruções adequadas para se efetuar a visita em segurança.
As visitas são preparadas de forma que as zonas a serem visitadas,
estejam

em

boas

condições

para

que

a

visita

ocorra

dentro

da

normalidade.

4.9. PLANO DE EMERGÊNCIA
Em caso de se registar algum acidente, o mesmo deve ser comunicado a
todos

os

presumíveis

responsáveis,

o

mais

rápido

possível,

informando as causas e as consequências do mesmo.
Para

efeitos

de

assistência

de

doentes

ou

sinistrados

existem

colocados na pedreira duas caixas de primeiros socorros devidamente
equipadas.
O

material

pessoal

de

primeiros

habilitado,

socorros

mediante

a

é

devidamente

adoção

de

controlado

procedimentos

por

internos

perfeitamente definidos.
Na

pedreira,

um

dos

funcionários

tem

formação

suficiente

para

garantir a prestação de primeiros socorros, cujo nome está indicado
nos

painéis

de

atuação

em

caso

de

acidente,

que

se

encontram

afixados em vários locais da exploração.
Devem ainda ser afixados cartazes ou junto ao telemóvel da pedreira,
uma lista com indicação dos telefones de emergência a utilizar em
caso

de

acidente,

devendo-se

atuar

de

acordo

com

procedimento

interno do conhecimento de todos os colaboradores.
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4.9.1 AÇÕES A SEREM TOMADAS EM CASO DE ACIDENTE GRAVE

No caso de graves ferimentos deverá ser chamada uma ambulância 112
do INEM, dando-se as seguintes informações:
 Localização do acidente;
 Tipo de acidente;
 Tipo de suspeita do ferimento.
CUIDADOS A TER:
 Manter o acidentado em posição confortável, não o movendo antes
da chegada da equipa médica;


Alguém deve deslocar-se ao encontro da ambulância e indicar o
caminho para o local do acidente;

 A área do acidente deve permanecer intacta até à chegada do
técnico de segurança que conduzirá a investigação do acidente;
 Constituem exceção à regra, os casos em que seja necessário
remover algo para se proceder ao socorro do acidentado ou para
tornar a área segura.
Observações:
O acidente de trabalho de que resulte a morte ou lesão grave do
trabalhador,

ou

que

assuma

particular

gravidade

na

perspetiva

da

segurança no trabalho, deve ser comunicado pelo respetivo empregador
à Autoridada para as Condições do Trabalho (ACT) e ao coordenador de
segurança em obra, no mais curto prazo possível, não podendo exceder
24 horas.
4.9.2 MEDIDAS DE COMBATE AO INCÊNDIO

Colocação dos meios de primeira intervenção em caso de incêndio,
como por exemplo extintores colocados em locais estratégicos.
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Deverá ser colocado 1 a 2 extintores, de preferência de pó químico
do tipo ABC, junto do telheiro e da infra-estrutura social, de fácil
acesso aos manobradores das máquinas.

4.9.3 MEDIDAS DE COMBATE A EMERGÊNCIA

Em caso de incêndio na instalação social ou em alguma máquina deve:
 Manter a calma, não toque nem deixe tocar na(s) vitima(s), não
lhe dê nada para beber;
 Alerte o mais rápido possível os bombeiros;
 Dê em simultâneo o alarme – alarme deve ser dado de forma:


Progressiva para que o choque psicológico seja diminuído;



Local, setorial ou geral consoante a gravidade do incêndio
e os riscos das pessoas;



Inequívoca para não dar origem a dúvidas;

 Evacuar as pessoas em risco de maneira ordenada para que não se
atrapalhem umas às outras;
 Utilizar os equipamentos de combate ao incêndio o mais rápido
possível.
No

Anexo

B

encontram-se

algumas

medidas

a

tomar

em

caso

de

emergência.

REVISÃO

DATA

Pág. 24

PEDREIRA “VALE DA FONTE”
PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

ANEXOS
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ANEXO A

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
PLANO DE SINALIZAÇÃO E DE CIRCULAÇÃO
PLANO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
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Proc.

Data

Setembro/2015

Extrato das folhas n.ºs 250 e 262 da
Carta Militar de Portugal
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
Pedreira “Vale da Fonte” (área=24,59ha)
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SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

Proibida a entrada a
pessoas estranhas

Proibição fumar ou
foguear

Proibição de circular
a mais de 20 km/h

Água não potável

Passagem proibida
a peões

SINALIZAÇÃO DE AVISO

Aviso de trabalho de
pedreira

Aviso de perigos
vários

Aviso de entrada e
saída de viatura em
trabalho

Queda com desnível

Perigo de alta
tensão

Perigo de
eletrocussão

Substância
inflamável

Substância explosiva

Substâncias tóxicas

Substâncias nocivas
e irritantes

SINALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO

Protecção
obrigatório dos
olhos

Uso obrigatório de
protectores
auriculares

Uso obrigatório de
capacete

Protecção
obrigatório das mãos

Protecção
obrigatória do corpo

Protecção
obrigatória das
vias respiratórias

Uso obrigatório de
viseira

Protecção
obrigatório dos
pés

SINALIZAÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO

Extintor

Botoneira

Telefone de emergência
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PLANO DE EMERGÊNCIA
NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DA CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS

1. Lavar as mãos antes da sua utilização;
2. No caso de haver derrame de sangue, utilizar sempre luvas
cirúrgicas;
3. As feridas devem ser sempre bem lavadas com água e sabão, em
seguida desinfectadas com Água Oxigenada e depois Betadine
Solução

Dérmica.

Se

Necessário

colocar

penso

rápido

ou

compressas esterilizadas.
4. Em caso de traumatismo (devido a uma “pancada”, entalão”,
“martelada”, etc.) aplicar gelo sobre a pele, envolvido em
compressa;
5. Nunca picar ou furar as bolhas, caso existam;
6. Se a queimadura apresentar ferida aberta, desinfectar com
Betadine solução dérmica;
7. Nas

feridas

e

queimaduras

não

se

deve

utilizar

algodão,

álcool, mercurocromo ou tintura de iodo.
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Intoxicação
No caso de uma intoxicação

aguda podem-se adoptar de imediato

algumas medidas para socorrer a vítima.
 Evacuar

rapidamente

a

vítima

da

zona

de

emissão

(ex:

máquina);
 Se as roupas da vítima estiverem contaminadas é necessário
retirá-las de imediato;
 Se

a

pessoa

perdeu

a

consciência

é

de

manter

as

vias

respiratórias desobstruídas colocando-a em posição lateral de
segurança;
 Caso a vítima deixe de respirar será necessário a presença de
uma

pessoa

competente

para

lhe

aplicar

a

respiração

artificial;
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QUEIMADURAS
A gravidade de uma queimadura (provocada por uma fonte de calor,
electrocussão,

radiação

ou

produto

químico)

depende

da

sua

extensão e profundidade, da idade da vítima, etc.
A extensão avalia-se pela percentagem da queimadura em relação à
superfície total da pele. Uma queimadura de segundo ou terceiro
grau se estenda sobre mais de 15% da superfície da pele, no caso
de

adultos,

necessita

de

hospitalização

(1%

equivale,

mais

ou

menos, a uma superfície idêntica à palma da mão da vitima).
A profundidade permite-nos distinguir três tipos de queimaduras:

 Queimaduras de primeiro grau – a pele fica vermelha e dorida,
afectando apenas a camada superficial. A cura demora cerca de
uma semana.

 Queimaduras de segundo grau – a pele forma bolhas que se enchem
de um liquido transparente. A cura demora entre duas a três
semanas.

 Queimaduras de terceiro grau – a pele é necrosada (destruição
das

células)

em

profundidade.

A

epiderme

e

a

derme

são

atingidas. Como as terminações nervosas morrem, a vítima não
sente qualquer dor. Não é por uma queimadura não ser dolorosa,
que ela deixa de ser grave, antes pelo contrário. A cura das
queimaduras de terceiro grau é extremamente lenta necessitando
de tratamento específico, tais como enxertos de pele.
O QUE SE DEVE FAZER
Queimaduras do primeiro grau
Arrefeça a zona afectada com água corrente ou pachos de água. Para
aliviar a dor, pode tomar Paracetamol (exemplo: panadol, aspirina,
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etc.).

Se

não

surgirem

bolhas

na

pele,

pode-se

aplicar

um

emoliente (creme ou leite hidratante). Caso surjam bolhas, não
tente rebentá-las. Está-se perante uma queimadura de segundo grau,
se for extensa recorra ao médico.
Queimaduras Graves (segundo e terceiro grau)
Enquanto

aguarda

a

chegada

do médico,

ou

durante

o

tempo

que

demora a chegar ao hospital, deve aplicar os conselhos a seguir
mencionados:
-

Elimine,

a

estiverem

causa
a

da

arder,

queimadura
impeça-a

de

e,

se

as

correr

roupas

ou

fazer

da

vitima

movimentos

bruscos, para não avivar as chamas. Envolva-a num cobertor, ou
com

um

tecido

de

lã

ou

algodão

(nunca

tecidos

sintéticos),

deite-a e rebole-a no chão, para apagar o fogo;
-

Seja

qual

a

extensão

ou

profundidade

da

queimadura,

convém

arrefecê-la, durante 15 a 20 minutos, em água da torneira (não
deve ser gelada);
-

Se as queimaduras forem de origem química. Passe a zona afectada
por água corrente, até chegar o médico ou a ambulância. O médico
deve ter conhecimento da embalagem do produto responsável pelo
acidente;

-

Diga à vitima para estender as articulações e/ou afastar os
dedos atingidos, enquanto lhe resfria as queimaduras, afim de
evitar

contacturas

(atrofiamento

das

articulações)

ou

outras

sequelas que causem invalidez;
-

Tire tudo aquilo que possa causar aperto: sapatos, cinto, etc..,
para impedir que as partes afectadas inchem;

-

Não tente tirar a roupa que a queimadura colou à pele; corre o
risco de arrancá-la;

-

Tape o ferido, para que o seu corpo não arrefeça totalmente;

-

Se o rosto for atingido, ponha compressas húmidas nos olhos;
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-

Se a vítima ingeriu um líquido ferver, chame a ambulância, pois
as mucosas da garganta podem inchar rapidamente e impedir a
respiração.

Enquanto

espera,

coloque

a

vítima

numa

posição

lateral de segurança;
-

Todas as vítimas de queimaduras devem receber prevenção contra o
tétano (as não vacinadas).

O QUE NUNCA FAZER
Não resfrie as queimaduras com gelo, água gelada, ou spray de
arrefecimento, produto utilizado pelos desportistas para aliviar a
dor, pois pode agravar o estado da ferida. O resfriamento das
queimaduras

pode

originar

uma

hipotermia

(arrefecimento

generalizado), se a superfície da pele afectada ultrapassar 30% da
superfície do corpo.
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AÇÕES DE COMABTE AO INCÊNDIO
INICIAR O MAIS CEDO POSSÍVEL
Devem-se usar os meios de incêndio adequados como por exemplo
extintores de Pó Químico Seco ABC.
As pessoas que não estiverem aptas para fazer uso de um extintor
no combate a um incêndio, é melhor não tentar.
Os procedimentos para usar um extintor são:

-

Puxar a cavilha de segurança;

-

Apontar o local da mangueira do extintor para a base das
chamas;

-

Manter o extintor na posição vertical e apertar o gatilho;

-

Movimentar a mangueira de um lado para o outro e aplicar o
agente extintor sobre a área do fogo;

-

Retirar os materiais combustíveis do alcance do fogo;

-

Proceder

com

as

necessidades

de

segurança

no

combate

ao

incêndio;
-

Não voltar as costas ao fogo
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EM CASO DE ACIDENTE
 Avisar o encarregado da pedreira
 Examinar o local do acidente, verificando se não existe
fumo, fios elétricos, vapores químicos...
 O acidentado deve ser mantido em posição confortável
antes da chegada da equipa médica
 Impedir o ajuntamento de pessoal ao redor do acidentado
 No caso de incêndio, os acidentados devem ser somente
cobertos por uma manta e não retirar a roupa queimada
 No caso de eletrocussão, evitar o contacto com a vítima
até

que

a

corrente

esteja

cortada

e

fazer-lhe

respiração artificial até o socorro chegar
 No caso de ferimentos graves, incêndio ou eletrocussão
deverá

ser

chamada

uma

ambulância,

seguintes informações;


Localização do acidente



Nome da empresa



Morada da pedreira/empresa



Tipo de acidente



Tipo de suspeita do ferimento

dando-se

as

ANEXO C

FICHA DE UTILIZAÇÃO DE EPI’S







Protetor auricular

Máscara para poeiras

Luvas

Botas com palmilhas e
biqueira de aço
Óculos de segurança




PERM.

Capacete

EQUIPAMENTO

Função: Manobrador de Máquina
EVENT.



Botas com palmilhas e
biqueira de aço
Óculos de segurança

A quando da realização de trabalhos que o
justifiquem
Trabalho com máquinas e equipamentos que não
tenham proteção acústica
Trabalhos que envolvam poeiras ou manuseamento
produtos químicos
Manuseamento de objetos que causem lesões nas
mãos
Sempre
Trabalhos que envolvam projeções

48 meses

12 meses
8 meses

3 meses

2 meses

12 meses

OBSERVAÇÕES

Trabalhos que envolvam projeções

Sempre

mãos

Manuseamento de objetos que causem lesões nas

Trabalhos que envolvam poeiras

Trabalho com máquinas e equipamentos

Sempre

OBSERVAÇÕES

DURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

8 meses

12 meses

2 meses



Luvas


2 meses



Máscara para poeiras

48 meses

DURAÇÃO DO EQUIPAMENTO
12 meses

EVENT.




PERM.

Protetor auricular

Capacete

EQUIPAMENTO

Função: Encarregado Geral

FICHA DE UTILIZAÇÃO DE EPI’s

Medidas de Prevenção por Atividade

ANÁLISE DE RISCOS

Projeto de Exploração da Pedreira “Vale da Fonte”

Materiais

- Terras vegetais
- Troncos, raízes
- horizontes de
material estéril

Atividade

Decapagem e
limpeza
- Dumper

- Escadora Hidráulica

Equipamentos
Desabamento ou
deslizamento de
terras
Tombamento
Capotamento
Inalação de poeiras
Ruído
Choque com objetos

-

-

Riscos

- Usar EPI adequado.
- Utilizar equipamento dotado de estrutura de proteção
contra capotagem (ROPS) e contra queda de objetos
(FOPS).
- A altura e a inclinação das frentes de decapagem devem
ser definidas tendo em conta a natureza e a estabilidade
do terreno.
- As frentes de decapagem acima dos postos de trabalho
devem ser inspecionadas e saneadas antes de se
iniciarem os trabalhos, a fim de se garantir a ausência de
massas ou rochas não consolidadas.
- Os patamares e vias de comunicação devem ser
construídos com preocupação de estabilidade e com
dimensões adequadas aos equipamentos que nele
operam.
- Verificação e Manutenção Periódica das máquinas.
- Delimitar/sinalizar as bancadas, quando definitivas,
assim como todos os caminhos de circulação.

Técnicas de Prevenção

Atividades de Produção

Unidades

Materiais

Desmonte por
sedimentares
meios mecânicos argilosas

Atividade
Escavadora Hidráulica

Equipamentos
Desabamento ou
deslizamento de
terras
Tombamento
Capotamento
Inalação de poeiras
e/ou gases
Queda da máquina
Ruído
Colisão
Choque com objetos
Queda de materiais
Atropelamento

-

-

Riscos

- Verificação e Manutenção Periódica das máquinas.

- Os patamares e vias de comunicação devem ser
construídos com preocupação de estabilidade e com
dimensões adequadas aos equipamentos que nele
operam.

- As frentes de desmonte acima dos postos de trabalho
devem ser inspecionadas e saneadas antes de se
iniciarem os trabalhos, a fim de se garantir a ausência de
massas ou rochas não consolidadas.

- A altura e a inclinação das frentes de desmonte devem
ser definidas tendo em conta a natureza e a estabilidade
do terreno.

- Usar EPI adequado.
- Utilizar equipamento dotado de estrutura de proteção
contra capotagem (ROPS) e contra queda de objetos
(FOPS).

Técnicas de Prevenção

Argilas, materiais

Materiais

Movimentação e finos silto-argilosos,
e grés finos
Transporte de
materiais

Atividade

Dumper
Escavadora

Hidráulica

Camions

-

Equipamentos
Tombamento
Capotamento
Inalação de
poeiras
Queda da
máquina
Colisão
Atropelamento
Ruído
Projeção de
materiais

-

Riscos

- Delimitar/sinalizar as bancadas, quando definitivas,
assim como todos os caminhos de circulação.

- Antes do início das manobras, verificar a presença de
trabalhadores nas imediações.

- Verificação da sinalização luminosa e sonora de marchaatrás.

- Verificação e Manutenção Periódica das máquinas.

- Utilizar equipamento dotado de estrutura de proteção
contra capotagem (ROPS) e contra queda de objetos
(FOPS).

- Usar EPI adequado.

Técnicas de Prevenção

Carregamento e
Transporte da
Matéria-Prima

Atividade

Argilas,
materiais finos
silto-argilosos, e
grés finos

Materiais
Camions
Escavadora hidráulica
Dumper

-

Equipamentos
Ferimentos
Tombamento
Capotamento
Inalação de poeiras
Queda da máquina
Colisão
Atropelamento
Ruído
Projeção de
materiais

-

Riscos

-

Delimitar/sinalizar os caminhos de circulação.

- Antes do início das manobras, verificar a presença de
trabalhadores nas imediações.

- Verificação da sinalização luminosa e sonora de marchaatrás.

- Verificação e Manutenção Periódica das máquinas

- Utilizar equipamento dotado de estrutura de proteção
contra capotagem (ROPS) e contra queda de objetos
(FOPS).

- Proibir a permanência, dentro da caixa de carga, durante
as operações de carga de materiais de trabalhadores.

- Usar EPI adequado.

Técnicas de Prevenção

-

-

Manutenção e
Reparações
simples
Soldaduras
Pequenos
Trabalhos de
Serralharia

Arrumos
Telheiro

Atividade

Ferro, alumínio,
cobre, e outras
ligas metálicas

Materiais

- Ferramentas elétricas

- Ferramentas ligeiras
variadas

Equipamentos

- Incêndio

- Explosão

- Tropeçamento

- Quedas ao mesmo
nível

Riscos

- Zelar pela higiene e arrumação das instalações.
- Usar EPI adequado.
- Todas as máquinas/ferramentas devem estar em bom
estado de funcionamento.
- Os cabos elétricos de ligação não podem ter qualquer
tipo de emendas.
- Não é permitido ter cabos elétricos estendidos no solo,
nos locais de circulação.
- Todas as ferramentas só devem ser manobradas por
pessoal conhecedor do seu funcionamento, e em total
segurança.
- As ferramentas elétricas não de vem ser abandonadas
afim de prevenir o seu uso por trabalhadores não
familiarizados com os riscos da sua utilização.
- Os combustíveis não devem ser deixados ao sol ou
próximos de fontes de calor.
- Deverão os responsáveis dos trabalhos de serralharia
ser alertados para os perigos inerentes ao
armazenamento, à utilização e manuseamento de
garrafas de Oxigénio e Acetileno respeitando regras de
segurança como:
 Verificar o estado de conservação das garrafas;
 Testar o funcionamento da válvula de descarga e dos
manómetros;

Técnicas de Prevenção

Atividades de Apoio à Produção

Arrumos
Telheiro

Atividade

Vários

Materiais
Vários

Equipamentos

- Explosão

- Incêndio

- Ferimentos vários

- Desorganização

Riscos

- Seguir as instruções, dos fabricantes, de armazenagem
e deslocação dos produtos inflamáveis.

- Dotar as instalações de meios de extinção de incêndios
em número proporcional às mesmas, e zelar pela sua
operacionalidade.

- Zelar pela higiene e arrumação das instalações.

Técnicas de Prevenção

Contentor:
Instalação
social e
sanitária

Actividade

Cerâmico, PVC,
plásticos
sintéticos,
madeira, etc.

Materiais
Estrutura em aço
galvanizado do tipo
contentor normalizado

Equipamentos

- Risco para a saúde

- Falta de Higiene

- Desorganização

Riscos

Em qualquer caso a instalação sanitária deverá:
 ter pavimento resistente e lavável;
 ter ventilação natural conveniente;
 pé direito mínimo de 2,60m;
- Os dispositivos são equipados, em função do n.º de
utilizadores.
- A base do chuveiro deve ser dotada de estrado de
duche, de preferência constituído por módulos de plástico,
já que os construídos em madeira estão desaconselhados
pois facilitam a transmissão de doenças da pele.
- O chuveiro deve estar dotado de água corrente quente e
fria.
- O aquecimento da água será garantido pela instalação
de esquentador a gás propano ou butano.
- A garrafa de gás propano ou butano da instalação
sanitária será montada no exterior.
- A instalação elétrica da instalação sanitária deverá ser
protegida com disjuntor de 30 mA.
- As tomadas de corrente, se existirem, serão equipadas
com terra e terão proteção contra salpicos de água.
- A instalação sanitária deve ser mantida em boas
condições de higiene e limpeza, sendo limpa e submetida
a desinfestação e a outra trimestralmente.

Técnicas de Prevenção

Estruturas de Apoio Social

