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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Pedreira de Argilas Comuns nº 6560 “Barreiras - Carapinhal”

Processo de AIA-2019-0030

O presente documento reúne o conjunto de elementos adicionais e esclarecedores
referentes ao Estudo de Impacte Ambiental elaborado no âmbito do processo AIA do
presente projeto, os quais se enumeram pela ordem com que foram solicitados no ofº da
CCDRC disponibilizado na Plataforma SILIAMB no dia 28 de fevereiro de 2020.

Descrição do projeto (Plano de Pedreira) no Relatório Síntese (RS)
1a) A Planta de Situação (Desenho nº 2) foi retificada em conformidade com o solicitado.
Concretamente, foram assinalados nessa planta os três perfis indicados no estudo
geotécnico. Assim, no Desenho nº 2 retificado, além dos perfis 1 e 2 que já constavam,
constam agora os perfis 3, 4 e 5 que correspondem aos perfis 1, 4 e 5 do estudo geotécnico.
Esses três perfis adicionais intersetem as extremas localizadas a poente e nordeste, que
foram sinalizadas como críticas e que confinam com os caminhos públicos existentes. As
plantas retificadas apresentam-se no Anexo 1.

1b)

Os perfis correspondentes, também constantes do Anexo 1, apresentam-se no Novo

Desenho 5a, que representa a situação atual e a situação final proposta nos referidos
setores críticos.

2.

A licença da pedreira nº 6560 “Barreiras - Carapinhal” foi emitida à empresa

INDUCERÂMICA – Indústrias de Cerâmica, SA, através do ofício da DGEG nº 401948 / 07 –
SIRG de 26 de junho de 2007. O número de ordem Nacional 6560 foi atribuído através do
Aditamento ao Relatório Síntese do EIA
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ofício da DGEG nº 402221 / 07 – SIRG de 23 de agosto de 2007. A licença foi transmitida à
SORGILA, SA em 22 de agosto de 2012, sendo comunicada a autorização de transmissão a
esta empresa através do ofício da DGEG nº 401252 / 12 – SIRG de 22 de agosto de 2012.
Os documentos referidos apresentam em cópia no Anexo 2, juntamente com as respetivas
peças desenhadas que clarificam e integram essa licença.

3. O valor de 17 779 m2 que, por lapso, foi atribuído à “área de defesa” nas páginas nº 10,
18 e 21 (Quadro 2) do Relatório Síntese do EIA está efetivamente incorreto, o que
lamentamos. O valor correto é 16 779 m2 como posteriormente é referido nas páginas nº 24
e 140, e na Planta de Situação (Desenho nº 2).
Assim, de modo a corrigir o lapso, atesta-se que nas referidas páginas nº 10 e 18, onde se
lê “17 779 m2” deve ler-se “16 779 m2”. Relativamente à referência incorreta ocorrida na
página nº 21, por se tratar de um valor incluído num quadro, opta-se por reproduzir o Quadro
2 com o valor correto inserido. Este quadro substitui a versão constante no relatório síntese
do EIA.
Quadro 2 – Definição/quantificação dos principais parâmetros da pedreira.
Parâmetros

Área total da pedreira

Definição/Quantificação

61 200 m2

Área licenciada – 25 000 m2
Área ampliação – 36 200 m2

Área total de lavra

44 431 m2

Área de defesa

16 769 m2

Área ocupada por stocks de argilas

450 m2

Perímetro da vedação existente ao redor da pedreira

1045 m

Cota base da escavação
Reservas exploráveis/produção bruta anual
Volume de terras vegetais
Volume de estéreis de cobertura (conclomerados)
Tempo de vida útil da pedreira
Orçamento do PARP
Aditamento ao Relatório Síntese do EIA

m

230

Mton / ton

1,6 / 100 000

m

3

11 110

m

3

177 700

anos

16

€

40 533
Pag. 2

Pedreira “Barreiras – Carapinhal”

4.

Na verdade, o projeto não contempla o ordenamento de nenhuma lagoa, conforme se

ilustra nas peças desenhadas do PARP (Desenhos nº 4 e 5). A referência na página nº 32
do Relatório Síntese do EIA ao “ordenamento de uma lagoa para combate a fogos florestais”
deve por isso ser ignorada. Assim, para efeitos de correção do lapso, o parágrafo da página
nº 32 do relatório síntese do EIA onde consta a referida menção ao ordenamento de uma
lagoa:
“A definição do PARP considerou o desenvolvimento dos trabalhos de exploração bem como a
geometria final da escavação (indicada no Plano de Lavra) sobre a qual se implantou o modelo de
recuperação paisagística proposto, tendo como pressupostos o uso atual do solo e a capacidade de
adaptação dos terrenos intervencionados pelo projeto para efeito da sua reconversão em uso florestal
e ordenamento de uma lagoa para combate a fogos florestais”.

Deve ser substituído pelo seguinte parágrafo:
“A definição do PARP considerou o desenvolvimento dos trabalhos de exploração bem como a
geometria final da escavação (indicada no Plano de Lavra) sobre a qual se implantou o modelo de
recuperação paisagística proposto, tendo como pressupostos o uso atual do solo e a capacidade de
adaptação dos terrenos intervencionados pelo projeto para efeito da sua reconversão em uso
florestal”.

Geologia, Geomorfologia e Recursos minerais
5.

A formação produtiva que é e será alvo de exploração na pedreira “Barreiras –

Carapinhal” compreende uma sequência argilosa onde não foram identificados aspetos
sedimentógicos dignos de registo, nomeadamente estratificação cruzada, estruturas em
canal, marcas de carga, entre outras que, pela sua dimensão, estado de conservação ou
singularidade, pudessem apresentar um potencial conservacionista. Conforme ilustra a
Figura 2d do relatório síntese do EIA, representativa do perfil local, a coluna sedimentar é
marcada por camadas relativamente homogéneas de argila, que se distinguem umas das
outras pela cor e percentagem de silte, sendo que este último aspeto determina o uso
industrial específico (tijolo ou telha). Dessa forma, não se reconhece na área do projeto
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nenhum valor geológico

com interesse conservacionista (Património Geológico

/

Geomorfológico). Por outro lado, salvo melhor opinião a área do projeto não se localiza no
território de nenhum Geoparque ou outro espaço caracterizado por elevada quantidade,
qualidade ou diversidade de sítios com interesse geológico.

Recursos Hídricos
6. A referência à “Bacia Hidrográfica do Douro” ocorre na Página nº 85 do relatório síntese
do EIA. Esta referência deve ser substituída por “Bacia Hidrográfica do Mondego”.

7. Dinâmica de fluxos, avaliação quantitativa, qualitativa e ambiental.
Dinâmica de fluxos
A dinâmica de fluxos hídricos no interior da pedreira “Barreiras - Carapinhal” e na bacia
hidrográfica que a envolve é determinada essencialmente pelos valores do escoamento
superficial e sua variação espacial.
De acordo com o método do Soil Conservation Service, o escoamento sobre uma superfície
natural (runoff) pode ser determinado pela expressão:

Onde Q (mm) – caudal superficial (mm); P (mm) – precipitação acumulada (escoamento
potencial máximo); S (mm) – máxima capacidade de retenção de água do solo após o início
do escoamento.
O valor de S é normalmente determinado a partir do coeficiente (ou número) de escoamento
(CN) da superfície pela expressão:
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Considerando a documentação e dados oficiais disponíveis (Atlas da Água, da Agência
Portuguesa do Ambiente), designadamente os mapas do coeficiente de escoamento e da
precipitação acumulada com resolução 100 m, e após ajustado o CN da pedreira em função
da alteração provocada pela escavação (aumento devido à remoção da cobertura vegetal),
foi possível desenhar os mapas de CN, P e Q para a bacia hidrográfica da Ribeira dos
Castanheiros e área da pedreira, conforme se ilustra na Figura A1.
Como se pode observar, o ajuste (aumento) do CN na área da pedreira (mapa mais à
esquerda), que assume valores equivalentes aos do setor jusante da bacia hidrográfica
(aqui o CN é maior devido aos declives serem mais acentuados), provocou também um
aumento nos valores de Q (mapa mais à direita).
Em função dos resultados obtidos para o caudal superficial, verificam-se os seguintes fluxos
hídricos anuais:
- Na totalidade da bacia (com exceção da pedreira): entre 45 e 52 mm/ano;
- Na pedreira: entre 50 e 52 mm/ano.

Análise quantitativa e respetiva avaliação de impacte ambiental
Em termos quantitativos globais, os volumes de água que escoam da pedreira para o seu
exterior dependem dos respetivos fluxos hídricos considerando a área da pedreira. Em
média (com um fluxo hídrico de 51 mm/ano) e uma área de lavra (44 431 m2), teremos um
volume anual de 2266 m3 de águas de escorrência.
Por outro lado, o volume de escorrência global no Ribeiro dos Castanheiros, para o qual as
águas da pedreira escorrem, considerando um fluxo médio de 48,5 mm/ano e uma área de 1
965 392 m2 (área da bacia hidrográfica), será de 95 322 m3.
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Figura A1 - Valores de CN, P e Q na bacia hidrográfica do Ribeiro dos Castanheiros e na pedreira "Barreiras - Carapinhal".
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A contribuição da pedreira para o escoamento superficial é medido pela razão entre os
volumes anteriormente calculados, ou seja, 2266 / 95322 × 100 = 2,4%. Dessa forma, em
termos de volumes globais escoados para o exterior da pedreira, o impacte da pedreira será
muito reduzido pois a sua contribuição representa somente 2,4% do escoamento total.
Análise qualitativa e respetiva avaliação de impacte ambiental
Em situações de chuvas erosivas (precipitações intensas), o escoamento superficial pode
originar um aumento das concentrações em sólidos suspensos totais (e consequente
turbidez) na água, uma vez que a área de escavação se encontra desprovida de vegetação
e o impacto das gotas da chuva provoca arrastamento das partículas de sedimentos
depositados na base da corta.
Não obstante, o impacto sobre os valores equivalentes de SST e turbidez no Ribeiro dos
Castanheiros não se antevê significativo, uma vez que, como se descreveu anteriormente, a
contribuição da pedreira para o Ribeiro dos Castanheiros, em termos de volume de água, é
muito pouco significativa (2,4%). De alguma forma, este facto tenderá a diluir na água do
ribeiro eventuais maiores SST à saída da pedreira.
Por outro lado, haverá a considerar que a base da pedreira constitui uma superfície plana
sub-horizontal, com gradientes hidráulicos reduzidos e onde a tendência das partículas será
para a deposição e não o arrastamento. Assim, sem qualquer medida mitigadora, somente
as partículas mais finas tenderão a ser transportadas para o ribeiro.
Considera-se assim que o impacte sob o ponto de vista qualitativo é reduzido. Porém, no
sentido de prevenir escorrências de água para fora da pedreira com níveis de turbidez, a
empresa instalará uma pequena bacia de retenção à saída do núcleo de exploração (limite
sul), para onde escorrem naturalmente as águas. A localização da bacia apresenta-se no
Desenho 2 retificado (Anexo 1). Esta bacia recolherá as águas de escorrência promovendo
a decantação natural das partículas de sedimentos. Só o sobrenadante limpo sairá para a
linha de água.
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Convém referir que grande parte do impacte relacionado com as águas de escorrência já se
encontra instalado, não se relacionando diretamente com o presente projeto de ampliação
da pedreira. Na verdade, dos 61 200 m2 da área do projeto de ampliação, apenas 16 100 m2
correspondem a área virgem que será alvo de escavação. A demais área já se encontra
intervencionada interagindo com as águas de escorrência do modo como se descreveu
acima. A empresa não tem conhecimento que, até ao presente, tenham ocorrido
reclamações por parte de populares, junta de freguesia, ARH, Câmara Municipal, etc., ou
outras evidências de impacte sobre a turbidez das águas do Ribeiro dos Castanheiros,
caudadas pela pedreira, facto que conforta a empresa e reforça a Nossa convicção que, sob
o ponto de vista qualitativo o impacte da pedreira nas águas superficiais será efetivamente
reduzido e pouco preocupante.

8. Padrão de drenagem
No sentido de se avaliar o efeito da pedreira no padrão de drenagem natural exterior à
escavação, nomeadamente considerando o efeito de barreira provocado pelo talude de
terras vegetais, procedeu-se a uma modelação com o software Surfer (Golden Software), o
qual tem a capacidade de calcular e projetar as linhas de fluxo superficiais considerando
uma topografia pré-definida.
A simulação foi realizada duas vezes: uma em que se considerou o terreno natural (antes da
instalação da escavação); outra em que se considerou a escavação e as barreiras capazes
de desviar o runoff (talude de terras vegetais).
Os resultados apresentam-se na Figura A2 e merecem os seguintes comentários:
- No mapa do terreno natural (o da esquerda), os fluxos superficiais a norte da pedreira têm
sentido de Este para Oeste em direção ao leito do ribeiro, não fluindo em direção ao local da
pedreira;
- Essa situação não se altera com a instalação da escavação conforme se verifica no mapa
da direita;
Aditamento ao Relatório Síntese do EIA
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- Nos demais setores da envolvente à pedreira (Este, Oeste e Sul), também não se detetam
diferenças entre as linhas de fluxo assinaladas nos mapas da esquerda e da direita;
- No interior da pedreira, surge uma linha de fluxo (assinalada a vermelho) com magnitude
superior às demais (assinaladas a azul), naturalmente relacionada com o declive das frentes
de escavação que é geralmente superior ao declive do terreno natural. Verifica-se, também,
que essa linha de fluxo de maior magnitude não se propaga para o exterior da pedreira,
ocorrendo portanto um amortecimento do fluxo superficial no interior da escavação.
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Figura A2 – Simulação das linhas de fluxo superficiais na envolvente à pedreira “Barreiras
Carapinhal”, considerando o terreno natural (mapa da esquerda) e o terreno com a
escavação e as barreiras de desvio de runoff.
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Em face destes resultados, considera-se que a instalação da pedreira não provocou, desde
a sua instalação, nenhuma alteração significativa ao padrão de drenagem exterior à
escavação, pois os fluxos a montante (a norte) têm um sentido preferencial Este-Oeste o
qual não interfere com a escavação. Assim, o impacte da pedreira na rede de drenagem
exterior à escavação é pouco significativo.

Património Cultural
9.

No Anexo 3, apresenta-se o relatório da intervenção de arqueologia, com despacho

proferido pela tutela.

Sócioeconomia
10.

No sentido de enquadrar devidamente as referências ao “Pinhal Interior Norte” que

surgem na página nº 155 e seguintes do relatório síntese do EIA, produz-se a seguinte
alteração:
A frase da página nº 155 onde surge a primeira referência ao “Pinhal Interior Norte” passa a
ter a seguinte redação:
“Em termos de organização administrativa, o concelho é constituído por 4 freguesias, que se
integram na NUTS III designada Região de Coimbra e na NUTS II do CENTRO (Figura 26).
Este enquadramento resulta da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (que aprovou o estatuto
das entidades intermunicipais), na sequência da qual "o Estado Português solicitou à
Comissão Europeia um processo de revisão extraordinária da NUTS, evocando uma
reorganização substancial da estrutura administrativa portuguesa. A nova organização das
regiões portuguesas para fins estatísticos foi instituída pelo Regulamento (UE) n.º 868/2014
da Comissão, de 8 de agosto de 2014, e compreende alterações nas NUTS de nível III que
passam a ter limites territoriais no Continente coincidentes com os limites das Entidades
Intermunicipais (EIM) definidos na Lei n.º 75/2013. Esta nova divisão regional (NUTS 2013)
começou a ser aplicada pelo Sistema Estatístico Nacional e Europeu a 1 de janeiro de 2015"

Aditamento ao Relatório Síntese do EIA

Pag. 9

PORTUGAL

-20000

-15000

Pedreira "Barreiras - Carapinhal"

VILA NOVA DE POIARES

Concelho de Miranda do Corvo
Freguesias

NORTE

´

O

55000

Concelhos limítrofes

ATLÂ
NTIC
A NO

-10000

55000

´

-25000

COIMBRA

União das freguesias de Semide e Rio Vide

OC E

CENTRO

50000

50000

LOUSÃ

MIRANDA DO CORVO

LISBOA

Miranda do Corvo

LISBOA
45000

ALENTEJO

Lamas
45000

CONDEIXA-A-NOVA

Vila Nova

ALGARVE

PENELA

50

100 km

NUT II

NUT II

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

0

2,5

ANSIÃO

-25000

5 km

40000

0

40000

Concelho de Miranda do Corvo

-20000

Figura 26 - Enquadramento administrativo da pedreira "Barreiras - Carapinhal".
Geolocalização: coordenadas ETRS89 TM06. Fonte: Carta Administrativa de Portugal (CAOP 2020) do Instituto Geográfico Português.

-15000

-10000

Pedreira “Barreiras – Carapinhal”

(cfr. INE, NUTS 2013: As novas unidades territoriais para fins estatísticos, maio de 2015).
No enquadramento anterior à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a NUT III onde se localiza
a pedreira tinha a designação “Pinhal Interior Norte”, Grande parte das estatísticas
publicadas seguem esta delimitação, pelo a referência ao Pinhal Interior Norte em páginas
seguintes do presente documento consubstanciam-se no enquadramento anteriormente
apresentado.”
Também se ajusta a Figura 26 à nova redação.

11. Na página nº 220 do RS não foram encontradas referencias a “distância a construções
relevantes e núcleos populacionais e outras explorações fora do NEC”. De qualquer forma,
pode adiantar-se que a zona da pedreira é relativamente isolada. As povoações mais
próximas são Carapinhal, localizada cerca de 500 m para Sul, e Vidual localizada a mais de
2 km para NE. Relativamente à localização de explorações similares na vizinhança da
pedreira, foi considerado somente o raio de 1 km (Figura 1 do RS), tendo sido identificada a
pedreira nº 3785 “Pisca nº 2” da empresa Umbelino Monteiro e respetivo anexo (fábrica).
Este raio de 1 km é usado como referência em estudos de impacte ambiental no que
respeita ao enquadramento do processo em AIA e avaliação de impactes cumulativos. No
Quadro 6 do RS refere-se a distância mínima de 250 m para NE da pedreira do “Pisca”
relativamente à pedreira “Barreiras – Carapinhal”. Para além das povoações e da
exploração / fábrica referidos, não foram detetados outros elementos de relevo na
vizinhança da pedreira “Barreiras – Carapinhal”.

12. No capitulo da caracterização do projeto (Seção 10.5.5 - Meios Humanos e Regime de
Laboração), designadamente no Quadro 3b do RS, indica-se que o pessoal afeto à pedreira
(emprego direto) são 8 trabalhadores. No capítulo da apresentação da empresa promotora
do projeto (Cap. 2), refere-se que, presentemente, a SORGILA, SA possui um quadro de
pessoal com cerca de 120 colaboradores, atingindo um volume anual de negócios de cerca
14 000 000 Euros, distribuídos por vários segmentos dos mercados da indústria cerâmica e
da construção civil e obras públicas.
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Consultado o site do IEFP relativamente à disponibilidade de mão de obra, verifica-se que
no mês de abril de 2020 a procura de emprego em Miranda do Corvo era de 309 pessoas,
sendo 149 homens e 160 mulheres maioritariamente à procura de um novo emprego (287
indivíduos). Verifica-se ainda que o escalão etário que mais procura emprego tem entre 35 e
54 anos (157 pessoas), não se verificando no entanto uma predominância clara no que
respeita ao nível de escolaridade. O motivo principal da procura do emprego é o fim de
contrato de trabalho não permanente.

13. A analise SWOT centrada no projeto em apreço apresenta-se no Quadro A1.
Quadro A1 – Análise SWOT centrada no projeto de ampliação da pedreira “Barreiras –
Carapinhal”.

Fatores
Internos

Fatores Positivos

Fatores Negativos

Pontos Fortes

Pontos Fracos

1. Dinamização económica e

1. Impactes negativos

criação de riqueza
2. Criação e manutenção de
emprego

gerados por este tipo de
indústria, isolados ou
cumulativos

Oportundiades
1. Regularização de exploração
Fatores
externos

não titulada por licença;
2. Redução do passivo ambiental
através da mitigação dos impactes
negativos

Ameaças
1. Flutuações de mercado

14. Apresenta-se de seguida o Quadro 46 retificado, retirando-se a referência ao aumento
das exportações.

Aditamento ao Relatório Síntese do EIA

Pag. 11

Pedreira “Barreiras – Carapinhal”

Quadro 46 – Impactes Sócio-Económicos.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Dinamização da economia local e regional

Positivo; indireto; temporário;

Manutenção e criação de emprego

abrangente; magnitude

Medidas Potenciadoras
Sim

moderada; significativo.

15.
a) Esclarece-se que as referências à EM1207 (p.e., pgs. 19, 70, 136, 137, 174, 175, 188,
213, 214, 216, 217, 225, 226, 247) respeitam ao Caminho Municipal n.º 1207;
b) Esclarece-se que o valor correto de segurança é o que esteve subjacente ao cálculo, ou
seja 0,5. Onde na página 22 do RS se lê 0,35 deve ler-se 0,5;
c) Esclarece-se que, nas páginas 70 a 72 do RS, a referência ao Plano Regional de
Ordenamento Florestal do Pinhal Norte Interior, respeita na verdade ao Programa
Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL), aprovado e publicado
pela Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro;
d) Na página 164 do RS, a frase:
“A freguesia é privilegiada pela presença de várias associações desportivas, de que se destacam o Estádio
Municipal e também três campos de futebol de onze pelados, nos lugares de Moinhos, Pereira e Miranda do
Corvo, proporcionando o exercício de atividades físicas à comunidade, quer pela disponibilização de
instalações, quer pela organização de atividades desportivas, de recreio e lazer.”

Deve ter a seguinte redação:
“A freguesia é privilegiada pela presença de várias associações desportivas e equipamentos desportivos de
que se destacam o Estádio Municipal e também três campos de futebol de onze pelados, nos lugares de
Moinhos, Pereira e Miranda do Corvo, proporcionando o exercício de atividades físicas à comunidade, quer
pela disponibilização de instalações, quer pela organização de atividades desportivas, de recreio e lazer.”

e) No índice do RS, a página 168 remete para o título “12.2 – Impactes no Clima”.
Consultada a página 168, verifica-se que a indicação está correta pois nesta página
inicia-se de facto a seção “12.2 – Impactes no Clima”. Relativamente à página 174, ela
não é mencionada no índice, porque nessa pagina não se inicia nenhum capítulo ou
seção. Consultada a página 174, verifica-se que assim é. Feitas estas verificações,
entende-se que este comentário não aplica ao RS do EIA da pedreira “Barreiras –
Carapinhal”.
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f) Esclarece-se que na página 250 do RS, onde se lê “0.4 há” deve ser-se “3,62 hectares”.
g) Esclarece-se que as referências indicadas devem ser ignoradas.

Análise de Riscos
16.
Relativamente à tipologia de riscos de acidente indicados na listagem de a) a g) do pedido
de elementos, apenas há a reportar os relativos à alínea a) e no que concerne a caminhos
públicos que circundam a pedreira (caminhos Este e Oeste). No âmbito do estudo
geotécnico realizado (Anexo 1a ao Relatório Síntese) para dar resposta ao processo de
“Pedreira em Situação Crítica” com “Grau de Intervenção Moderado” pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 50/2019 de 5 de março, foram identificados três pontos críticos ao
longo dos referidos caminhos, indicadas nos Desenhos 2 e 5a do Anexo 1 ao presente
Aditamento. No Desenho 2, os perfis 3, 4 e 5 passam nas zonas críticas. As configurações
topográficas atual e a prevista após a implementação das medidas de mitigação observamse com detalhe no Desenho 5a. A solução proposta foi o encosto de terras de modo a repor
a zona de defesa.
17. No âmbito do mesmo processo, foi implementada vedação e sinalização em todo o
perímetro da pedreira e já se iniciaram os trabalhos de reposição de zonas de defesa.
Relativamente a escombreiras, não à casos a reportar pois a exploração não gera
escombreiras. Apresentam-se algumas fotos das ações já implementadas. Na foto da
esquerda ilustra-se a vedação e a reposição de uma parte da zona de defesa no caminho
este (para lá da vedação). Na foto da direita ilustra-se a vedação ao longo do caminho
oeste.
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PARP

18. Os materiais a utilizar na regularização topográfica e respetivo plano de deposição são
somente materiais oriundos da própria pedreira. Estes materiais integram o horizonte de
terras vegetais presentes no espaço da pedreira.
A pedreira não recebe outros materiais, designadamente solos e rochas não contendo
substâncias perigosas provenientes de atividades de construção e não passíveis de
reutilização nas respetivas obras de origem.

19.

A proposta de cobertura vegetal é a que se apresenta no Desenho 4 apresentado no

Anexo 1 a este Aditamento. Este desenho foi retificado em conformidade com o descrito
nos parágrafos seguintes e substitui o apresentado originalmente (no PP e RS).
Relativamente à drenagem, descrevem-se os planos relativos às águas que precipitam no
espaço exterior à pedreira e das que precipitam no seu interior.
A drenagem das águas pluviais que precipitam no espaço exterior à pedreira não entrarão
na escavação, pois serão barradas pelo talude de proteção construído em todo o perímetro
da mesma. Esta estrutura, com cerca de 1 metro de altura, é suficiente para reter o afluxo
das águas de escorrência.
Assinala-se que a Norte da escavação (zona de cotas mais altas), os fluxos hídricos
superficiais apresentam um sentido preferencial de Este para Oeste em direção ao Ribeiro
dos Castanheiros (ver Figura A2 do presente Aditamento), não afluindo por esse motivo em
grande quantidade ao local da pedreira. As águas que ainda assim fluírem pela superfície no
sentido Norte – Sul, ao encontrar o talude de proteção à escavação alteram o seu sentido de
fluxo passando a circular ao longo da base desta barreira física. Assim, o talude de terras
vegetais de proteção à escavação funciona também como um sistema de drenagem
perimetral que impede a afluência de águas de escorrência à corta, melhorando dessa
forma as condições de exploração em períodos chuvosos.

Aditamento ao Relatório Síntese do EIA

Pag. 14

Pedreira “Barreiras – Carapinhal”

A água que precipita na escavação tenderá a escoar naturalmente pela base até atingir uma
pequena bacia de decantação a construir no extremo sul (zona de cota mais baixa, ver
Desenho 4 retificado no Anexo 1). A drenagem natural é possível porque a escavação
assume a configuração geral de um “anfiteatro” aberto no extremo sul. Na bacia de
decantação, as águas de escorrência, que poderão transportar alguns sedimentos em
suspensão, sofrem um processo de decantação natural, enquanto o sobrenadante com
pouca ou nenhuma turbidez é lançado no meio natural através de um exutor.
Para facilitar o escoamento superficial das águas pluviais nos taludes e patamares de
escavação, de modo a evitar a erosão, serão preparadas depressões naturais nos setores
de quebra de direção dos patamares. Estas depressões naturais terão a função de recolha
das águas de escorrência e seu encaminhamento por gravidade em direção à base da
escavação para posterior drenagem natural em direção à referida bacia de decantação e daí
ao meio natural. Este sistema de drenagem interno apresenta-se no Desenho 4 do Anexo 1.

20. O Quadro 2 do Relatório Síntese prevê a remoção de um total de 11 110 m3 de terras
vegetais no interior da área de escavação (44 431 m2), correspondentes ao horizonte de
solo + zona de influência das raízes (em média com 25 a 30 cm). Com um coeficiente de
empolamento de 1,2, essas terras representação uma volumetria de 13 332 m3. Destes, 884
m3 estão previstos ser usados na construção do talude de proteção. O remanescente (12
448 m3) servirá de substrato às plantações preconizadas na base e patamares de
escavação, garantindo um horizonte com espessura média 28 cm que se considera
suficiente à execução dessas plantações.

21.

A Seção “10.6.3 − Plano de Recuperação Paisagística” (Páginas nº 35 a nº 37 do

relatório síntese do EIA) descreve com detalhe como será efetuada a regularização /
modelação do terreno com vista a sua requalificação. Em particular, refere-se que a
requalificação da área se desenvolve em duas fases:  As medidas de recuperação
paisagística e ambiental a implementar no imediato;  As tarefas a implementar em fase
com o desenvolvimento da lavra, segundo um de modelo de reconstituição e modelação da
área intervencionada.
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A cada uma destas fases é dedicada uma subsecção onde se detalham as tarefas a realizar
e o respetivo dimensionamento, em articulação com as plantas e perfis respetivas,
designadamente os Desenhos 4 e 5.

22. Cálculo de custos diretos do PARP baseado em custos unitários
Metodologia
O custo direto das tarefas de mobilização, espalhamento e modelação de terras necessárias
à execução do PARP é calculado pela expressão

Onde
- CT – custo total da tarefa (€);
- V – volume a mobilizar, espalhar ou modelar (m3);
- PE – produtividade do equipamento (m3/h);
- Cu – Custo unitário da tarefa (€/h)
Volumes a mobilizar
Os volumes a mobilizar são os previstos para cada fase de recuperação prevista no PARP,
que no caso da pedreira “Barreiras - Carapinhal” representam os seguintes valores:
- Fase 1 – construção do talude de terras vegetais – V = 844 m3;
- Fase 2 – colocação do substrato de terras vegetais sobre a base e pisos de escavação
– V = 12 448 m3;
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Produtividade dos equipamentos
A produtividade dos equipamentos (PE) é calculada pela expressão:

onde
- tciclo é o tempo de cada operação regular (cíclica), como o carregamento de um dumper
com terras usando o balde da escavadora; o transporte das terras entre o local das
pargas e os locais destinados à sua aplicação nas tarefas de recuperação
paisagística; ou ainda o ciclo de espalhamento das terras realizado no contexto da
modelação do talude de terras vegetais ou da base e patamares da escavação.
- Qu é a capacidade útil do equipamento para a mobilização de terras, por exemplo a
capacidade útil do balde da escavadora giratória ou a capacidade útil da caixa do
dumper;
- EG – A eficiência global da operação, relacionada com a dificuldade da sua
operacionalização (p.e., maior em terrenos compactos que em terrenos soltos) ou com
a habilidade do operador. Os fatores homem / máquina multiplicam-se para se obter a
eficiência global.
A equação demonstra que a produtividade do equipamento depende da tarefa a executar
(tciclo), das características dos equipamentos (Qu), e das características do local e do
operador (EG).
Relativamente ao tciclo, teremos, no caso em concreto, que considerar três tarefas:
 Tarefa 1 – Corresponde ao carregamento do dumper com terras usando a escavadora
giratória. Neste caso, o tciclo pode ser consultado nas especificações técnicas do
equipamento. Para a giratória a usar na pedreira “Barreiras - Carapinhal” (CAT 320), tem-se
que tciclo = 16,6 s.
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 Tarefa 2 – Corresponde ao transporte das terras aos locais de aplicação, usando o
dumper. Neste caso, o tciclo depende da distância entre os locais das pargas e os locais de
aplicação, assim como da velocidade média de circulação dos dumpers no interior da
pedreira. Para o dumper a circular no interior da pedreira (VOLVO A25) estimou-se um tciclo
de 180 s.
 Tarefa 3 – Corresponde ao espalhamento das terras nos locais de aplicação, para efeito
da modelação do talude de terras ou da base e patamares finais da escavação, usando a
escavadora giratória. Neste caso, o tciclo depende da cadência de espalhamento das terras
descarregadas no local, para a qual, no caso em concreto, se estimou um valor de 60 s.
Relativamente ao Qu, teremos de considerar o volume útil do balde da escavadora giratória
(Qu = 1,2 m3) e da caixa do dumper (17 m3).
Relativamente à eficiência global, considerando que nem todos os operadores são
experientes devido à rotatividade de emprego que caracteriza esta atividade; e que nem
sempre os equipamentos estão disponíveis para a realização de tarefas de recuperação
pela disponibilidade limitada de equipamentos conjugada com a multiplicidade de tarefas a
realizar, considerou-se, para a pedreira “Barreiras - Carapinhal”, um EG = 0,6 (60% de
eficiência global).

Custos unitários
Quando os materiais são originários do local de exploração, não existem custos de material,
ficando os custos unitários essenciais limitados aos custos de mão de obra, custos de
operação e custos de propriedade (depreciação dos equipamentos devido ao desgaste /
manutenção).
Os custos da mão de obra dependem dos vencimentos e respetivos encargos financeiros
(p.e., segurança social) dos operadores dos equipamentos, podendo ser determinados pela
expressão:
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Onde
– custo unitário da mão de obra (€/h);
- Vmensal – vencimento mensal do operador (€/mês);
- E – Percentagem de encargos a considerar;
- Os valores 12, 40 e 52 da equação representam, respetivamente, o número de meses
do ano, horas semanais de trabalho e semanas anuais de laboração da pedreira.
Os custos unitários de operação dependem, essencialmente, do consumo de combustível o
qual pode ser determinado em função da potência do equipamento consultadas as
especificações técnicas do mesmo. Naturalmente, o custo de operação será tanto maior
quanto mais caro estiver o combustível no mercado.
Finalmente, os custos de propriedade, referentes essencialmente aos custos de depreciação
dos equipamentos e manutenção, estimam-se em função do valor inicial das máquinas e
sua amortização ao longo do tempo, registos de manutenção / avarias, dados que podem
ser obtidos na contabilidade das empresas.
Resultados da aplicação da Metodologia à pedreira “Barreiras - Carapinhal”
Considerando a execução das Tarefas 1, 2 e 3 durante as Fases 1 e 2 assinaladas
anteriormente, obtiveram-se os resultados que se apresentam no Anexo 4. No total,
obtemos os custos de recuperação indicados no Quadro 1.
Quadro 1 – Custos de recuperação das fases 1 e 2 do PARP. Na coluna “Valor” indicam-se
os valores globais baseados no cálculo de custos unitários (€/h). A esses custos juntam-se
os custos das sementeiras e plantações estipulados no PARP apresentado.
Fase
1
2
3

Tarefa
Construção do talude de terras vegetais
Colocação do substrato de terras vegetais
Plantações (covas+plantas+rega+ mão de obra)
Total
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Relativamente aos custos da plantação, não se alteraram os cálculos originais (ver Plano de
Pedreira ou Relatório Síntese do EIA) pois trata-se de uma tarefa muito dependente dos
custos de material e não tanto dos custos operacionais. Assim, considerando os valores
calculados pelo método dos custos unitários, o custo global do PARP será de 42 375,0 €,
valor que representa  1,0 €/m2.
Para o valor do PARP apurado, a caução estima-se em:
X = C × (Atl – Arec) = 1,0 × (42 375,0 – 0) = 42 375,0 €
em que:
X = valor da caução;
C = estimativa do custo unitário de recuperação de uma unidade de área (1,05 €/m2),
conforme apurado acima;
Atl = área total, em metros quadrados, licenciada (36 471 m2);
Arec = área explorada, em metros quadrados, já recuperada (0 m2).

23.

Apresentamos o Quadro 7 do PP (cronograma) revisto em função do solicitado,

nomeadamente indicando os degraus e áreas em recuperação e já recuperadas anualmente
ao longo da vida útil da pedreira.

24. Os locais de deposição das terras de decapagem do terreno, antes da sua reutilização
na modelação, ilustram-se no Desenho 2 (retificado) do Anexo 1.

25. A água para a rega das sementeiras e plantações arbóreas será fornecida por cisterna
que se abastecerá na rede publica.

26 e 27.

As peças desenhadas solicitadas apresentam-se no Anexo 1 (Desenho 5

retificado).
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Quadro 9 – Cronograma dos trabalhos de exploração e recuperação paisagística na
pedreira “Barreiras - Carapinhal”.
Trabalhos a desenvolver

Desmonte do maciço arenoso de
Sul para Norte

Patamar e
base final da
corta
235
240
245,250
255, 260
265,270

Implementação do talude de terras
vegetais de protecção no perímetro não aplicável
do bordo superior do céu aberto
235
240
Constituição gradual do
horizonte/substrato de terras sobre 245,250
a base e patamares de escavação 255, 260
265,270, Base
235
240
Execução da sementeira
245,250
ECOFIBRE e das plantações,
incluindo tarefas de manutenção
255, 260
265,270, Base
Fases de exploração do Desenho 5b
% da área recuperada
% da área recuperada

Cronograma de execução (anos)
1 2 3 4 5
F1

F1

6

7

8

9

F3

F3

F3

10 11 12 13 14 15 16

F1
F2

F2

F2

F4

10

30

50

70

F4

F4
F5

F5

F5

F5

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

30

50

70

90

100

100

100

100

100

100

100

10

30

50

70

90

100

100

100

100

10

30

50

70

90

100

100

30

60

90

100

50

100

50

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

50

100
100
100

Em exploração
Em fase de recuperação
Já recuperado

O resumo Não Técnico foi reformulado em função da nova informação apresentada no
presente Aditamento

Barracão, 28 de maio de 2020

O Técnico responsável
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ANEXOS
Anexo 1 – Peças Desenhadas Retificadas (Desenhos 2, 4 e 5) ou acrescentadas (Desenho
5a).
Anexo 2 – Documentação Administrativa da Pedreira Licenciada.
Anexo 3 – Relatório arqueológico com parecer favorável da tutela.
Anexo 4 – Folhas de cálculo do PARP baseado no método dos custos unitários.
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Anexo 1
Peças Desenhadas Retificadas (Desenhos 2, 4 e 5) ou acrescentadas (Desenho 5a).

Aditamento ao Relatório Síntese do EIA

Pag. 23

Perfil 4

Perfil 3

Perfil 5

Bacia de retenção

Terras vegetais (para utilização no PARP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

B

C

243
241
239
237
235
233
231

Faixa de protecção

Caminho

1
2

M CP

0

20

40

60

80

100

Perfil 3 - Solução proposta 1 - Aterro com V/H=1/2
D

E

F

G

Caminho

255
253
251
249
247
245
243
241
239
237

Faixa de protecção

1
2

M CP

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Perfil 4 - Solução proposta 1 - Aterro com V/H=1/2

90

100

110
LITOESTRATIGRAFIA
RECENTE

MI

H

Massa instabilizada

Dv
MIOCÉNICO

M CP
Argila arenosa, c/blocos de quartzito rolados de grande
dimensão, sobre argilas esverdeadas

I

J

245
243
241
239
237

Caminho
Faixa de protecção

1
2

Dv

0

20

Perfil 5 - Solução proposta 1 - Aterro com V/H=1/2
K

L

M CP

Zona a sanear

40

60

80

16

Drenagem (descidas de talude)

F5
F4
F3
F2

F1

F1 a F5

F5
F4
F3
F2
F1

F5

Períodos de execução de 3 anos (cronograma)
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Anexo 2
Documentação Administrativa da Pedreira Licenciada

__________________________________________________________________________
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Anexo 3
Relatório arqueológico com parecer favorável da tutela

__________________________________________________________________________
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Estudo de Impacte Ambiental Terrestre
Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico
“Pedreira Barreiras-Carapinhal ”

Os trabalhos de prospecção arqueológica terrestre, foram realizados no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do
descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico, do projecto de ampliação/regularização da
Pedreira “Barreiras – Carapinhal” localizado em Miranda do Corvo.
A equipa afecta aos trabalhos arqueológicos foi a seguinte:
Coordenador do Projecto - Maria Adelaide Pinto
Responsável Científico - Maria Adelaide Pinto
Trabalhos de Campo - Fátima Pacheco, João Maurício e Maria Adelaide Pinto
Realização de Relatório – Maria Adelaide Pinto

Torres Novas, 20 de Maio de 2019
A arqueóloga responsável,

Maria Adelaide Pinto

Designação:
Objecto:
Entidade:
N.º:

Pedreira Barreiras-Carapinhal
Estudo de Impacte Ambiental
Geominer, Lda
966.19

Índice
1. Caracterização da situação de referência _______________________________________________________ 3
1.1. Introdução ___________________________________________________________________________ 3
1.2. Metodologia __________________________________________________________________________ 4
1.2.1. Considerações gerais _______________________________________________________________ 4
1.2.2. Recolha de informação ______________________________________________________________ 5
1.2.3. Trabalho de campo _________________________________________________________________ 6
1.2.4. Registo e inventário ________________________________________________________________ 6
1.3. Resultados ___________________________________________________________________________ 7
1.3.1. Geomorfologia ____________________________________________________________________ 7
1.3.2.Toponímia ________________________________________________________________________ 8
1.3.3. Pesquisa bibliográfica _______________________________________________________________ 9
1.3.4. Prospecção ______________________________________________________________________ 10
1.4. Projecção da situação de referência_______________________________________________________ 12
1.5. Síntese ____________________________________________________________________________ 12
2. Identificação e avaliação de impactes ________________________________________________________ 13
2.1. Introdução __________________________________________________________________________ 13
2.2. Análise de impactes ___________________________________________________________________ 14
3. Medidas de minimização e/ou compensação dos impactes negativos e recomendações___________________ 15
4. Síntese e Conclusões _____________________________________________________________________ 15
5. Integração Espólio _______________________________________________________________________ 15
6. Publicação______________________________________________________________________________ 16
Bibliografia _______________________________________________________________________________ 17

Anexo I – Registo Cartográfico
Anexo II – Registo Fotográfico
Anexo III - Ficha de Sítio / Autorização dos Trabalhos

2-17
Criv.29.2

Designação:
Objecto:
Entidade:
N.º:

Pedreira Barreiras-Carapinhal
Estudo de Impacte Ambiental
Geominer, Lda
966.19

1. Caracterização da situação de referência

1.1. Introdução
O presente documento reporta-se à caracterização do património histórico-cultural nas vertentes arqueológica,
arquitectónica e etnográfica, existente na área de implantação do projecto de ampliação/regularização da Pedreira
“Barreiras-Carapinhal”.
Esta caracterização permite identificar e avaliar os impactes resultantes da concretização do projecto e ainda
apresentar propostas para a minimização de potenciais impactes negativos.
Administrativamente localiza-se no distrito de Coimbra, Concelho de Miranda do Corvo e freguesia de Miranda do
Corvo. Cartograficamente insere-se na carta militar de Portugal, folha n.º 251 à escala 1:25000, podendo, o seu
enquadramento geomorfológico ser analisado nas cartas geológicas de Portugal de Coimbra (19-D).

Imagem 1 – Localização administrativa e implantação
cartográfica do projecto, na CMP 251 (s/escala).

O projecto corresponde à ampliação/regularização de uma pedreira de argilas vermelhas pertencente à Sorgila, SA.
De um modo geral o projecto encontra-se organizado da seguinte forma:


Limite da pedreira – 61 200m2;



Pedreira licenciada – 25 000m2;



Ampliação – 19 431m2;



Área total de lavra – 44 431m2



Zona de defesa – 16 767m2
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Imagem 2 – Projecto da “Pedreira Barreiras-Carapinhal” (s/escala).

1.2. Metodologia
1.2.1. Considerações gerais

A pesquisa procura identificar as ocorrências patrimoniais que de alguma forma se integram na área potencial de
afectação do projecto e para as quais possa advir algum tipo de impacte.
Neste âmbito são abordados todos os vestígios, edificações, imóveis classificados e outras ocorrências de valor
patrimonial, enquanto testemunhos materiais, que permitem o reconhecimento da história local.
A elaboração do estudo de caracterização das ocorrências patrimoniais envolveu três etapas essenciais:


Pesquisa documental;



Trabalho de campo de prospecção arqueológica e reconhecimento de elementos construídos de
interesse arquitectónico e etnográfico;



Sistematização e registo sob a forma de inventário.

Consideram-se relevantes os materiais, os sítios e as estruturas integrados nos seguintes âmbitos:


Elementos abrangidos por figuras de protecção, nomeadamente, os imóveis classificados ou
outros monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes dos planos directores
municipais e planos de ordenamento territorial;
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Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que não estando abrangidos pela
situação anterior, constem em trabalhos de investigação, em inventários da especialidade e ainda
aqueles cujo valor se encontra convencionado;



Elementos singulares de humanização do território, representativos dos processos de organização
do espaço e da exploração dos recursos naturais em moldes tradicionais;

Como resultado, analisa-se um amplo espectro de realidades ao longo do presente estudo:


Vestígios arqueológicos em sentido estrito (achados isolados, manchas de dispersão de materiais,
estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos);



Vestígios de rede viária e caminhos antigos;



Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de recursos naturais;



Estruturas hidráulicas e industriais;



Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade;



Estruturas de apoio a actividades agro-pastoris;



Estruturas funerárias e/ou religiosas;

1.2.2. Recolha de informação
A pesquisa bibliográfica permite traçar o enquadramento histórico da área em estudo e obter uma leitura integrada
dos achados referenciados no contexto da ocupação humana do território.
Com o levantamento toponímico pretende-se identificar designações que reportam a existência de elementos
construídos de fundação antiga, designações que sugerem tradições lendárias locais ou topónimos associados à
utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais.
As características próprias do meio determinam a especificidade e a implementação mais ou menos estratégica de
alguns valores patrimoniais. As condicionantes do meio físico reflectem-se ainda na selecção dos espaços onde se
instalaram os núcleos populacionais e as áreas nas quais foram desenvolvidas actividades depredadoras ou
produtivas ao longo dos tempos.
A abordagem geomorfológica do território é fundamental na interpretação das estratégias de povoamento e de
apropriação do espaço, bem como na planificação das metodologias de pesquisa de campo e na abordagem das
áreas a prospectar.
A recolha de informação incidiu sobre elementos de natureza distinta:
 Levantamento bibliográfico, com desmontagem comentada do máximo de documentação específica
disponível, de carácter geral ou local;
 Levantamento toponímico e fisiográfico, baseado na Carta Militar de Portugal, à escala 1: 25 000
(folha n.º 251) com recolha comentada de potenciais indícios;
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 Levantamento geomorfológico, baseada na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000 (folha
n.º 19-D);
O levantamento bibliográfico teve as seguintes fontes de informação:
 Inventários patrimoniais de organismos públicos (DGPC, IP);
 Bibliografia especializada de âmbito local e regional;
 Planos de ordenamento e gestão do território;
 A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica e bibliográfica leva à obtenção de um
levantamento sistemático de informação de carácter histórico, fisiográfico e toponímico;
Com este levantamento pretende-se identificar indícios potencialmente relacionados com vestígios e áreas de
origem antrópica.

1.2.3. Trabalho de campo
Nos termos da Lei (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de Novembro – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos) os
trabalhos de prospecção arqueológica foram previamente autorizados pela DGPC, IP.
Procurou-se desempenhar as seguintes tarefas:
 Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental;
 Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontassem para a presença no terreno de
outros vestígios de natureza antrópica (arqueológicos, arquitectónicos e etnográficos) não
detectados na bibliografia;
 Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontassem para a presença no terreno de
vestígios de natureza espeleológica;
 Recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação de dados ou indícios de
natureza patrimonial;
 Prospecção arqueológica sistemática das áreas a afectar pelo projecto, apoiada na sua
projecção cartográfica e na georeferenciação com GPS;

1.2.4. Registo e inventário
Posteriormente à recolha de informação e levantamento de campo, o registo sistemático e a elaboração de um
inventário faculta uma compilação dos elementos identificados.
Para o registo de ocorrências patrimoniais, é utilizada uma ficha-tipo cujo modelo apresenta os seguintes campos:
 Nº de inventário,
 Identificação (topónimo, categoria, tipologia, cronologia);
 Localização geográfica (CMP, coordenadas e altimetria);
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 Localização administrativa (concelho e freguesia);
 Descrição (sítio/monumento/estrutura e espólio, referências bibliográficas);
O inventário é materializado na Carta do Património Arqueológico, Arquitectónico, Etnográfico e Espeleoarqueológico. A cartografia tem como base a Carta Militar de Portugal 1:25 000 e as coordenadas de implantação
das realidades inventariadas são expressas através do sistema Gauss (Datum 73 de Lisboa).
A análise cartográfica é fundamental para:
 Representação dos trabalhos de prospecção efectuados;
 Identificação dos espaços de maior sensibilidade patrimonial, implantação das ocorrências
patrimoniais identificadas e delimitação de zonas que possam vir a ser objecto de propostas de
protecção e/ou de medidas de intervenção específicas;
 Representação das condições e visibilidade do solo.
O estudo contém ainda a documentação fotográfica de referência, ilustrativa dos testemunhos patrimoniais
identificados e da sua integração espacial e paisagística.

1.3. Resultados
1.3.1. Geomorfologia
O Concelho de Miranda do Corvo integra-se na unidade biofísica do Sistema do Maciço Central, que compreende
as Serras da Lousã, Açor e Estrela
A superfície do Concelho é caracterizada por um relevo diversificado, sendo possível identificar três áreas
relativamente homogéneas. A primeira constitui a vertente noroeste da Serra da Lousã, que sobressai de todo o
conjunto morfológico concelhio em que o substrato rochoso pertence ao complexo xisto-grauváquico presente em
todo o Maciço Central. A segunda área, no oeste do Concelho, tem como elemento distintivo as colinas
dolomíticas, de baixa altitude, compostas por rochas calcárias, que fazem antever o Maciço de Sicó- Alvaiázere, a
sul. A terceira área distintiva localiza-se no sopé destas montanhas, apresentando uma depressão composta por
rochas detríticas.
A área em estudo situa-se numa área de contacto entre as diferentes zonas tecno-estratigráficas, ocorrendo por
isso litologias bastante variadas. Assim e de acordo com a carta geológica de Portugal, folha 19-D as camadas
que afloram à superfície na área do projecto são as seguintes:


Neogénico
Formação de Telhada: conglomerados
Formação de Campelo: conglomerados e pelitos

Na proximidade do projecto são ainda observados níveis de cascalheira do Quaternário, nomeadamente os
conglomerados de Portela.
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Imagem 3 – Enquadramento geológico do projecto (folha 19-D).

As características do meio físico vão sem dúvida reflectir-se na selecção dos espaços onde as comunidades
humanas se estabeleceram e desenvolveram as suas actividades.
Assim a análise de geomorfologia de uma região é fundamental na interpretação das estratégias de povoamento e
consequentemente na adopção de metodologias de trabalho de prospecção. A depressão de Miranda do Corvo,
localizada junto de linhas de água importantes: rio Dueça, e com acesso a matérias primas, como as cascalheiras,
é sem dúvida uma área atractiva para as comunidades humanas. Assim a área em estudo, não será uma área
provável para o estabelecimento do homem, sendo assim pouco provável a identificação de vestígios
arqueológicos.

1.3.2.Toponímia

A toponímia reflecte os sentimentos e a personalidade das pessoas, memoria figuras de relevo, épocas, factos
históricos, usos e costumes. Desta forma, através do levantamento toponímico é possível identificar designações
com interesse, que reportam a existência de elementos construídos de fundação antiga, designações que sugerem
tradições lendárias locais ou topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em moldes
tradicionais
Se compararmos com a área mais próximo a Miranda do Corvo, onde os topónimos relacionados com a ocupação
humana são frequentes, a área envolvente ao projecto apresenta um reduzido número de designações.
Um dos aspectos mais significativos na toponímia, diz respeito ao predomínio de designações relacionadas com a
fisiografia do terreno, como:


"Serra da Via Castanheira", "Vale Salgueiro", "Vale Simões".
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De destacar é o topónimo “Fabrica do Pisco”, que corrobora a presença humana na região e as suas actividades
económicas.

1.3.3. Pesquisa bibliográfica

Miranda do Corvo, surgiu num local estratégico, onde o vale do rio Dueça se cruza com uma das passagens ao
longo da Cordilheira Central, mas o momento da sua fundação permanece uma incógnita. A primeira referência a
Miranda do Corvo num documento data de finais do século X, embora as evidências arqueológicas apontem para
uma ocupação muito anterior. Vários achados arqueológicos relativamente recentes, provenientes de trabalhos de
emergência (EIA’s Parque Eólico de Vila Nova II, IC3 – Condeixa Tomar, Escavação arqueológica na Torres Sineira)
associados a outros já conhecidos à décadas, permitem reconstituir a história desta região.
A ocupação mais antiga que se conhece é de época pré-histórica e corresponde a um conjunto de 5 mamoas
atribuídas à pré-história recente, localizadas na freguesia de Vila Nova e identificadas no âmbito do EIA do Parque
Eólico de Vila Nova II. Uma das ocorrências “Penedinho Branco/Alto do Marco” foi mesmo objecto de sondagens
arqueológicas de minimização, embora com resultados pouco conclusivos. Ao período proto-histórico atribui-se
lendário tesouro de Chão de Lamas da Idade do Bronze. Escavações recentes realizadas no âmbito da construção
do IC3, trouxeram á luz do dia vestígios de época romana, como em “Lamas”, onde se escavaram estruturas
negativas de cronologia romana e alta Idade Média e na “Eira Velha” um habitat romano agrícola, intimamente
ligado a 4 eixos viários que por aqui passavam, ainda do período romano há a referir o arqueossítio “Selões” de
funcionalidade indeterminada (www.dgpc.pt).
Sendo provável que a vila de Miranda do Corvo se tenha desenvolvido em redor do cabeço do antigo castelo
medieval, fortificação importante na linha de defesa de Coimbra durante a Reconquista, pouco se sabe da sua
história. Actualmente, praticamente nada resta da fortificação medieval, agora designada Alto do Calvário para
além de uma torre que fazia parte da muralha – actual torre sineira da Igreja Matriz –, assim como a cisterna, de
nave única e planta rectangular, localizada no topo do cabeço. Devido às obras projectadas para o local, foram
realizadas duas sondagens: sondagem A (com 4m X 10m) ao longo da fachada sudoeste da Torre Sineira;
Sondagem B (4m X 12m), implantada junto ao topo da NE da cisterna. Durante a intervenção, foi identificada uma
necrópole de sepulturas escavadas no afloramento xistoso. Algumas das sepulturas conservam, ainda, tampa
pedras de cabeceira e material osteológico em bom estado de preservação (www.dgpc.pt).
Por último será ainda de referir duas ocorrências localizadas em Semide: um elemento de arte rupestre de
cronologia indeterminado: "Fraguas", e o Convento de St.ª Maria de Semide, alvo de intervenções arqueológicas
em 2011. Este último encontra-se igualmente integrado no inventário de património imóvel (www.dgpc.pt),
estando classificado como Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 45/93 de 30.11.93). Os vestígios mais antigos
do convento datam de 1540, no entanto existem referencias a já existir um ermitério naquele local em 1154. Para
o património arquitectónico refere-se ainda o "Santuário do Senhor da Serra" em Semide, atribuído ao século XVII
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e em vias de classificação e ainda o "Pelourinho de Miranda do Corvo" localizado nos Paço do Concelho e também
classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto Lei n.º 23 122 de 11.10.1933.

1.3.4. Prospecção

O trabalho de campo iniciou-se nas imediações da área de incidência do projecto, através da observação da
paisagem envolvente, após este primeiro contacto e analisado o carácter do impacte, prosseguiu-se com a
prospecção sistemática de toda a área de afectação do projecto.
A área do projecto inclui a área já licenciada, duas áreas de ampliação, a norte e a sul da licenciada e respectiva
zona de defesa. De um modo geral, grande parte da área encontra-se já bastante alterada, exceptuando a zona de
encosta localizada no limite norte do projecto, o que permitiu a realização de trabalhos efectivos de prospecção,
salientando-se, no entanto, que o coberto vegetal condicionou a visibilidade do solo (ver Anexo I). Os trabalhos
incluíram ainda a observação dos cortes existentes na zona já explorada, assim como nas zonas de caminho,
possibilitando uma leitura estratigráfica.

Imagem 4 – Implantação do projecto sobre o ortofotomapa (googleEarth, s/escala).
Fotografia 1 – Trabalhos de prospecção.

Apresenta-se de seguida uma descrição da área do projecto e respectivas características.

Área licenciada
A área licenciada caracteriza-se por uma área de 25000m2, já explorados, com uma profundidade de cerca de 20
metros. Actualmente a exploração encontra-se parada, observando-se, por isso em algumas zonas o crescimento
de nova vegetação.
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Fotografia 2 – Zona de acesso à pedreira.
Fotografia 3 – Vista geral da área já explorada.

Ampliação a Norte
A zona Norte da área licenciada, corresponde a uma encosta de inclinação significativa, que apresenta um coberto
vegetal arbóreo (eucaliptos) e arbustivo, mais ou menos denso, o que condicionou a realização de percursos
lineares assim como a observação da superfície do terreno.

Fotografia 4 – Área de ampliação a Norte.
Fotografia 5 – Pormenor do coberto vegetal denso.

Ampliação a Sul
Grande parte da área de ampliação prevista a Sul da área explorada, encontra-se já alterada superficialmente,
tendo-se, no entanto, percorrido toda a área, sendo os cortes igualmente analisados.
A sul encontra-se ainda uma área de defesa, junto ao limite com a estrada alcatroada, cujo coberto vegetal,
condicionou a observação directa dos sedimentos.
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Fotografia 6 – Área já alterada a Sul.
Fotografia 7 – Coberto vegetal denso na área de defesa a Sul.

Tal como já foi referido e apesar da reduzida visibilidade do solo em grande parte da área prospectada, foi possível
observar vários cortes existentes, quer na área já explorada, quer nas zonas de caminho, o que possibilitou a
análise da estratigrafia. De um modo geral toda a área se caracteriza pela existência de uma cascalheira
superficial, não tendo sido identificados quaisquer vestígios arqueológicos.

Fotografia 8 - Perfil analisado, onde se observa uma cascalheira à superfície.

1.4. Projecção da situação de referência
Face ao exposto, verifica-se que a evolução da situação de referência na ausência de Projecto, a prior, não
representa qualquer tipo de ameaça para o património arqueológico, arquitectónico e etnográfico.

1.5. Síntese
A prospecção arqueológica desenvolvida não levou à identificação de qualquer ocorrência patrimonial.
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2. Identificação e avaliação de impactes
2.1. Introdução
Com base no estudo de caracterização realizado é estabelecido o potencial patrimonial da área de incidência do
Projecto, que contribuiu para definir eventuais áreas de maior sensibilidade e determinar o grau de risco
considerando a presença/ausência de vestígios arqueológicos.
Na análise dos impactes ambientais é contemplada a natureza do impacte, a sua duração e abrangência espacial e
a sua significância/importância.

A Natureza do Impacte é classificada como:
 Positiva: quando existem efeitos benéficos;
 Negativa: quando existem efeitos adversos;
 Indiferente: quando não existem efeitos nem adversos nem benéficos (situação mantém-se).
Duração:
 Temporário: quando a perturbação se faz sentir apenas durante uma parte da vida do projecto sendo as
condições originais restauradas naturalmente;
 Permanente: quando a perturbação se faz sentir durante todo o tempo vida do projecto e/ou para lá deste.
Abrangência Espacial:
 Local: quando os efeitos (adversos/benéficos) se fazem sentir na área geográfica do concelho;
 Regional: quando os efeitos (adversos/benéficos) se fazem sentir para lá da área geográfica do concelho.

Ao nível de análise do significado do impacte, para além da natureza do mesmo, deve analisar-se igualmente a
importância específica dos elementos patrimoniais.
Esta importância é determinada a partir de uma valoração dos elementos patrimoniais estipulada de acordo com os
seguintes critérios:
 Potencial científico.
 Significado histórico-cultural.
 Interesse público.
 Raridade / singularidade.
 Antiguidade.
 Dimensão / monumentalidade.
 Padrão estético.
 Estado de conservação.
 Inserção paisagística.

A partir destes critérios, foram definidos os seguintes três patamares de valor atribuíveis:
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 Elevado: atribuído ao património classificado, ao património construído de valor arquitectónico e etnográfico
e os sítios arqueológicos únicos.
 Médio: atribuído a sítios e estruturas com grandes potencialidades de revelar pertinência científica, sem que
tenham sido alvo de investigação profunda e a vestígios de vias de comunicação enquanto estruturantes do
povoamento.
 Reduzido: contempla as ocorrências com fracos indícios de valor patrimonial, elementos de valor etnográfico
muito frequentes e os sítios arqueológicos definidos por achados isolados ou os sítios escavados nos quais foi
verificado um interesse muito limitado.

Para avaliar os potenciais impactes do Projecto, para além do valor atribuído ao elemento arqueológico em causa,
que determina a magnitude do impacte é considerada ainda a distância relativamente às infra-estruturas a
construir que determina a probabilidade de ocorrência dos impactes, a qual é tanto maior quanto menor for a
distância.
Definiu-se assim uma matriz de avaliação de impactes tendo por base estes parâmetros e as seguintes escalas de
gradação:




Magnitude do Impacte:
-

Valor patrimonial elevado – elevada (5);

-

Valor patrimonial médio – média (3);

-

Valor patrimonial reduzido – reduzido (1).

Probabilidade:
-

0m (área do projecto) – impacte certo (5);

-

0m a 10m – impacte provável (3);

-

10m a 50m – impacte pouco provável (2);

-

Superior 50m – impacte anulável (1).

A significância dos impactes é obtida pelo produto dos parâmetros definidos, considerando-se que os limites são:


Muito Significativos – quando Magnitude x Probabilidade > 25;



Significativos – quando Magnitude x Probabilidade > 9 e <25;



Pouco Significativos – quando Magnitude x Probabilidade > 3 e < 9;



Muito pouco significativos – quando Magnitude x Probabilidade < 3.

2.2. Análise de impactes
Genericamente, as intervenções a executar na área de projectos similares, potencialmente geradoras de impactes
no âmbito arqueológico são: a desmatação, a intrusão no subsolo, nomeadamente, a movimentação e
revolvimento de terras, a abertura de acessos e a implantação de zonas de descarga e entulhamento de materiais
residuais, provenientes da exploração da pedreira.
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Com base nos dados disponíveis, considera-se que estas acções não interferem directa ou indirectamente com
elementos de valor patrimonial conhecidos e o potencial arqueológico é nulo, não resultando desta forma, em
impactes negativos.

3. Medidas de minimização e/ou compensação dos impactes negativos e recomendações

Em correlação com a anterior reflexão sobre os potenciais impactes do Projecto sobre valores patrimoniais, neste
capítulo são apresentadas soluções concretas de minimização dos impactes negativos, inevitáveis, irremediáveis ou
irreversíveis, bem como propostas soluções para uma preservação harmoniosa de elementos patrimoniais cuja
integridade possa ser salvaguardada, numa perspectiva de valorização ou recuperação.
As medidas proponíveis aplicam-se de acordo com a seguinte definição da gradação de condicionantes:
 Nível 1: condicionam a obra e as acções intrusivas, impondo uma delimitação rigorosa de área protegida até 50
m em torno (conforme estabelecido na legislação).
 Nível 2: condicionantes que, embora não impeçam o prosseguimento local do projecto, impõem um estudo
diagnóstico prévio, a necessidade de uma avaliação da área efectiva dos vestígios e a sua aprofundada
caracterização.
 Nível 3: por princípio não resultam em condicionantes ao desenvolvimento do projecto, devendo, mesmo assim,
ter o devido acompanhamento arqueológico de obras.

A avaliação de impactes não identificou ocorrências patrimoniais, localizadas na área de afectação directa ou
indirecta do projecto não sendo assim necessário a aplicação de medidas de minimização de Nível 2.
Devem, no entanto ser aplicadas medidas de Nível 3, onde se enquadra o acompanhamento arqueológico que
deve ser permanente, na fase de desmatação e decapagem superficial do terreno das zonas que ainda
conservam a superfície original.

4. Síntese e Conclusões

Os trabalhos de prospecção arqueológica da “Pedreira Barreiras-Carapinhal” não levaram à identificação de sítios
de interesse patrimonial, salientando-se que grande parte da área de estudo se encontra alterada. Desta forma são
apenas propostas medidas de acompanhamento arqueológico para as áreas onde a superfície original do terreno
ainda se mantêm.

5. Integração Espólio

Não foi recolhido espólio arqueológico durante os trabalhos de prospecção.
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6. Publicação

Face aos resultados obtidos com o presente estudo, considera-se suficiente a sua publicação em formato digital, no
website da Crivarque, Lda e no Endovélico.
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(para acompanhar o relatório)
Sítio Arqueológico
Designação

EIA da ampliação da Pedreira Barreiras-Carapinhal
Distrito

Concelho

Freguesia

Lugar

C.M.P. 1:25.000 folha n.º

Altitude (m)

Coordenada X

Coordenada Y

Tipo de sítio *
Período cronológico *
Descrição do sítio (15 linhas)

Bibliografia

Proprietários
Classificação *
Decreto
Estado de conservação *
Ameaças *

Uso do solo *
Protecção/Vigilância *

* Preencher de acordo com a lista do Thesaurus do ENDOVÉLICO. Essa lista poderá ser consultada em: www.igespar.pt
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Acessos

Descrição do Espólio

Local de depósito
Trabalho Arqueológico Anual
Arqueólogo responsável
Tipo de trabalho *
Datas: de início

Maria Adelaide Costa Costa Pinto

Prospecção arqueológica

15.05.19

de fim

15.05.19

duração (em dias)

1 dia

Projecto de Investigação
Objectivos (10 linhas)

Identificar e avaliar impactes resultantes da concretização do projeto e apresentar
propostas para a minimização de potenciais impactes negativos.

Resultados (15 linhas)

Não foram identificadas ocorrências passíveis de afetação.

* Preencher de acordo com a lista do Thesaurus do ENDOVÉLICO. Essa lista poderá ser consultada em: www.igespar.pt
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CUSTOS OPERACIONAIS DA ESCAVADORA (CARREGAMENTO DO DUMPER)
Produtividade do Equipamento ‐ PE (m3/h)
Parâmetro

Unidade

Constante
P(CAT 320)
tciclo

Valor

Descrição

1

s/h

3600

número de segundos de uma hora

2

kg
s

22200
16,6

Peso operacional do equipamento
Tempo de ciclo

EG
QU
Feb
PE

Parâmetro
V
E
Eff
CM
Pot(CAT 320)
Consumo
Custo combustível
COP
CPRP
CM

Fase

0,6
3

m

m3/h

1,2
0,8
114,6

Tarefa
Construção do talude de terras (carga das
terras no dumper)
Colocação de substrato de terras vegetais
(carga das terras no dumper)

Eficiência global
Capacidade útil do balde
Fator de enchimento do balde
Produtividade

Custos Unitários das Tarefas
Valor Descrição
Mão de Obra
€
823,7 Vencimento Mensal do operador
€
1,39
Percentagem de encargos a considerar
1,00
Eficiência do operador
€/h
11,4
Custo da mão de obra
Operação
kW
118
Potência do motor do equipamento
l/h
15,8
Consumo de combustível
€/l
1,3
Custo médio do combustível
€/h
20,6
Custo de operação do equipamento
Propriedade (depreciação dos equipamentos)
€/h
8,1
Custo de depreciação dos equipamentos
Resumo
€/h
11,4
Custo da mão de obra
Unidade

COP

€/h

20,6

Custo de operação do equipamento

CPRP
Total

€/h
€/h

8,1
40,0

Custos de propriedade
Custo total

Pedreira "Barreiras ‐ Carapinhal"

Volume a
mobilizar (m3)

3
PE (m /h)

Custo
unitário

Custo da
tarefa (€)

884

114,6

40,0

309,0

12448

114,6

40,0

4351,7

CUSTOS DE TRANSPORTE DO DUMPER

3
Produtividade do Equipamento ‐ PE (m /h)

Volume a
mobilizar (m3)

PE (m3/h)

Custo
unitário
(€/h)

Custo da
tarefa (€)

Valor

Descrição

1

Construção do talude de terras vegetais (Custo de
transporte das terras ao local do talude)

844

140,3

48,6

292,3

k

s/h

3600

número de segundos de uma hora

2

Colocação de substrato de terras vegetais (Custo
de transporte das terras ao local do talude)

12448

140,3

48,6

4311,4

V

km/h

10

Velocidade de circulação do dumper

D

m

250

Distância média do local de abastecimento
das terras ao local de descarga (talude)

tciclo

s

180

EG
QU
Feb
PE

Parâmetro
V
E
Eff
CM
P(VOLVO A25)
Pot(VOLVO A25)
Consumo de combustível
Custo combustível
COP

CM

Tarefa

Unidade

Parâmetro

CPRP

Fase

0,6
m

3

m3/h

17
0,75
140,3

Tempo de ciclo (transporte ‐ ida e volta aos
locais)
Eficiência global
Capacidade útil da caixa
Fator de enchimento do balde
Produtividade

Custos Unitários da Tarefa
Unidade
Valor Descrição
Mão de Obra
€
823,7 Vencimento Mensal do operador
€
1,39
Percentagem de encargos a considerar
1,00
Eficiência do operador
€/h
11,4
Custo da mão de obra
Operação
kg
24000 Peso operacional do equipamento
kW
170
Potência do motor do equipamento
l/h
21,9
Consumo de combustível
€/l
1,3
Custo médio do combustível
Custo de operação do equipamento
€/h
28,4
Propriedade (depreciação dos equipamentos)
€/h
8,8
Custo de depreciação dos equipamentos
Resumo
€/h
11,4
Custo da mão de obra

COP

€/h

28,4

Custo de operação do equipamento

CPRP
Total

€/h
€/h

8,8
48,6

Custos de propriedade
Custo total
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CUSTOS OPERACIONAIS DA ESCAVADORA (MODELAÇÃO)

3
Produtividade do Equipamento ‐ PE (m /h)

Fase

Tarefa

Parâmetro

Unidade

Valor

Descrição

1

Construção do talude de terras (modelação)

Constante

s/h

3600

número de segundos de uma hora

2

Colocação de substrato de terras vegetais
(modelação)

P(CAT 320)
tciclo

kg
s

22200
60,0

Peso operacional do equipamento
Tempo de ciclo

EG
3

QU

m

Feb
PE

m3/h

Parâmetro
V
E
Eff
CM
Pot(CAT 320)
Consumo
Custo combustível
COP
CPRP
CM

0,6

Eficiência global

1,2
0,8
31,7

Capacidade útil do balde
Fator de enchimento do balde
Produtividade

Custos Unitários das Tarefas
Valor Descrição
Mão de Obra
€
823,7 Vencimento Mensal do operador
€
1,39
Percentagem de encargos a considerar
1,00
Eficiência do operador
€/h
11,4
Custo da mão de obra
Operação
kW
118
Potência do motor do equipamento
l/h
15,8
Consumo de combustível
€/l
1,3
Custo médio do combustível
€/h
20,6
Custo de operação do equipamento
Propriedade (depreciação dos equipamentos)
€/h
8,1
Custo de depreciação dos equipamentos
Resumo
€/h
11,4
Custo da mão de obra
Unidade

COP

€/h

20,6

Custo de operação do equipamento

CPRP

€/h
€/h

8,1
40,0

Custos de propriedade
Custo total

Total
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Volume a
mobilizar (m3)

PE (m3/h)

Custo
unitário
(€/h)

Custo da tarefa
(€)

844

31,7

40,0

1066,9

12448

31,7

40,0

15735,6

