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Anexo 1a – A pedreira “Barreiras – Carapinhal” foi ainda considerada “Pedreira em Situação Crítica” com “Grau de Intervenção
Moderado” pela Resolução do Conselho de Ministros nº 50/2019 de 5 de março, tendo essa situação sido comunicada à
empresa através do ofício 02000/DSMP/DPC/19 da Direção Geral de Energia e Geologia – Área Centro. O presente
Anexo refere-se aos relatórios técnicos que suportam a implementação dessas medidas.

Anexo 1b – Ata da Conferência Decisória referente ao processo de regularização de atividades económicas na pedreira
“Barreiras – Carapinhal” comunicada à empresa através do ofício nº 3301/DSMP/DPC/18 de 6 de Dezembro da Direção Geral
de Energia e Geologia – Área Centro.

Anexo 2 – Plantas do projeto
Planta 1 – Planta de localização à escala 1/25000.
Planta 2 – Planta de Situação e Sinalética, à escala 1/1000, com indicação dos vértices de referência e respetivas
coordenadas planimétricas.
Planta 3 − Planta Final de Lavra à escala 1/1000.
Planta 4 − Planta de Recuperação Paisagística Final à escala 1/1000.
Planta 5 − Perfis topográficos relativos à situação inicial, final de lavra e recuperação (escala 1/1000).

Anexo 3 – Plano de Segurança e Saúde

Anexo 4 – Plano de Gestão de Resíduos de Extração
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A – INTRODUÇÃO
O presente documento  Projeto de Ampliação da Pedreira nº 6560 “BARREIRASCARAPINHAL”  tem como objetivo o licenciamento da ampliação de uma exploração de
argilas no denominado Núcleo Extrativo do Carapinhal, visando a extração de matériasprimas argilosas (argilas comuns) com aplicação em vários segmentos da indústria cerâmica
estrutural.

A pedreira “Barreiras-Carapinhal”, está localizada a Norte da povoação do Carapinhal, entre
as estradas 17-1 e 1207, na freguesia e concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra,
abrangendo uma área de 61.200 m2, com áreas já exploradas.

O licenciamento da pedreira é da competência da Direção Geral de Energia e Geologia –
Área Centro e realiza-se nos termos do Artº 27º do Decreto-Lei nº 340/2007 de 12/10.

As massas minerais de argilas que se pretendem extrair correspondem a um corpo argiloso
policromático denominado Formação de Campelo, limitado a topo por uma unidade
conglomerática (Formação de Telhada) e na base por um complexo arenítico. Na
generalidade, as argilas comuns da região de Miranda do Corco exploradas na pedreira
“Barreiras – Carapinhal” destinam-se ao abastecimento das unidades transformadoras da
cerâmica estrutural, para o fabrico de telha e pavimento exturdido.

As argilas extraídas na pedreira “Barreiras-Carapinhal” são processadas numa Central de
Tratamento, Beneficiação e Loteamento de Matérias-primas que se situa a cerca de 45 km
para Oeste da unidade extrativa, na freguesia de Redinha, concelho de Pombal. Estas
infraestruturas de apoio industrial são compostas por instalações sociais e administrativas,
armazém, báscula, posto de transformação, depósito de armazenamento de combustíveis e
laboratório técnico de apoio.

Na referida central, as argilas sofrem secagem, destorroamento, pré-moagem, loteamento e
mistura com outras matérias-primas cerâmicas, de acordo com formulações específicas,
originando produtos comerciais sob a forma de composições ou lotes com especificações e
parâmetros de qualidade e tecnológicos controlados para vários setores da indústria
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cerâmica, nomeadamente para o setor da telha e do pavimento exturdido (“barro vermelho”).

Assim, a Sorgila – Sociedade de Argilas, S.A. considera que, com a atribuição dos direitos
de exploração das massas minerais de argilas na pedreira “Barreiras-Carapinhal”, sita na
freguesia e concelho de Miranda do Corvo e distrito de Coimbra, a empresa aumenta os
seus quantitativos em reservas de argilas com aplicabilidade nas indústrias cerâmicas da
telha, reforçando o seu posicionamento em sintonia com a capacidade de corresponder às
solicitações de exigência dos binómios de qualidade/quantidade e de garantia/assistência
técnica, impostos pelos vários segmentos da indústria transformadora cerâmica.

Na implementação do referido projeto atende-se, entre outros, aos seguintes pressupostos:
 Aplicação correta das regras de arte relativas à exploração de pedreira a céu aberto de
massas minerais de fraca coesão;
 Aplicação do princípio das Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD’s) em harmonia com
a valorização técnico-económica da exploração;
 Aproveitamento sustentável do recurso mineral visando a sua exploração integral;
 Uso de medidas e meios de segurança e saúde dos trabalhadores;
 Minimização do impacte e passivo ambientais induzidos com a exploração;
 Recuperação paisagística da área, em fase com o avanço da exploração.
A1 − Antecedentes

Por ter ocorrido exploração não titulada por licença, concretamente o extravasamento da
exploração para lá da área licenciada, o pedido de licenciamento da ampliação foi
antecedido por um pedido de regularização nos termos Artº 5º do Decreto-Lei nº 165/2014
de 5/11, prorrogado pela Lei nº 21/2106 de 19/7, e do Artº 2º da Portaria nº 68/2015 de 9/3.
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Esse pedido de regularização obteve Deliberação Favorável Condicionada através do Ofº da
DREC-Centro nº 3301/DSMP/DPC/18 de 6 de Dezembro de 2018, o qual constitui título
legítimo de exploração provisória para a área licenciada.

No âmbito da apresentação do Pedido de Regularização, foi apresentada uma “Memória
Descritiva Sucinta” do Plano de Lavra, acompanhada pelas Plantas do Projeto de
Ampliação: Planta de Localização à escala 1/25 000; Planta Cadastral, Planta de Situação,
Planta de Lavra Final, Planta de Recuperação Final e Perfis, à escala 1/1000.

A pedreira “Barreiras – Carapinhal” foi ainda considerada “Pedreira em Situação Crítica”
com “Grau de Intervenção Moderado” pela Resolução do Conselho de Ministros nº 50/2019
de 5 de março, tendo essa situação sido comunicada à empresa através do ofício
02000/DSMP/DPC/19 da Direção Geral de Energia e Geologia – Área Centro.

No âmbito dessa deliberação foram entretanto implementadas medidas de sinalização e
vedação, sendo ainda realizado um projeto de execução suportado num estudo geotécnico
com o objetivo da implementação de medidas de reposição de zonas de defesa a caminho
público. Essas últimas medidas são consideradas medidas de recuperação da exploração
no âmbito do presente projeto, embora a sua implementação seja alvo de um procedimento
autónomo (o cumprimento da RCM nº 50/2019 de 5/3). Os relatórios técnicos que suportam
a implementação dessas medidas apresentam-se em (Anexo 1a).

As medidas a implementar no âmbito da RCM nº 50/2019 de 5/3 não alteram o projeto de
ampliação apresentado no âmbito do pedido de regularização, uma vez que apenas
correspondem a reposição de zonas de defesa a caminhos públicos, que foram
devidamente acauteladas nas Plantas do Projeto mas não foram cumpridas no terreno.
Assim, as Plantas do Presente Plano de Pedreira são as mesmas das apresentadas no
âmbito do Pedido de Regularização. Porém, a Planta de Situação / Levantamento
Topográfico será atualizada quando as medidas de reposição das zonas de defesa
estiverem totalmente concluídas. A memória descritiva do Plano de Lavra é, no presente
documento, atualizada face à apresentada juntamente com o pedido de regularização
(memória sucinta), sendo agora elaborada segundo as diretivas do anexo VI ao Dec. Lei
270/2001 de 6/10, alterado pelo Dec. Lei 340/07 de 12/10.
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A2 − Enquadramento Legislativo da Pretensão

A atribuição da licença de estabelecimento da pedreira “Barreiras-Carapinhal” é da
competência da Direção Geral de Energia e Geologia – Área Centro, nos termos da alínea
b) do nº 2 do Artº 11 do Dec. Lei 270/2001 de 06/10, alterado pelo Dec. Lei 340/07 de 12/10.

O presente Plano de Pedreira (PP) visa o cumprimento do Artº 41 do Dec. Lei 270/2001 de
6/10, alterado pelo Dec. Lei 340/07 de 12/10, donde o conteúdo técnico do mesmo foi
elaborado segundo as diretivas do anexo VI ao Dec. Lei 270/2001 de 6/10, alterado pelo
Dec. Lei 340/07 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).

A legislação em vigor sobre exploração de recursos geológicos, conjugada com legislação
específica sobre estudos de impacte ambiental, nomeadamente os diplomas legais que
regulamentam o aproveitamento de massas minerais (Dec. Lei 270/01 de 6/10, alterado pelo
Dec. Lei 340/07 de 12/10; e Dec. Lei n.º151-B/2013 de 31/10, alterado pelo Dec. Lei
n.º47/2014 de 24/3, pelo Dec. Lei n.º179/2015 de 27/08, pela Lei n.º37/2017 de 02/06, e
pelo Dec. Lei n.º152-B/2017 de 11/12), impõem que as explorações com áreas superiores a
15 hectares, ou que em conjunto com outras unidades similares devidamente licenciadas e
localizadas num raio de 1 km ultrapassem o valor referido, fiquem condicionadas a um
processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) que sirva de base a uma avaliação
integrada dos impactes causados pela exploração a médio e longo prazo e à discriminação
das respetivas medidas minimizadoras.

Assim, dado que a área do projeto de exploração da pedreira “Barreiras-Carapinhal” (61 200
m2), quando conjugada com a área de explorações similares da vizinhança (pedreira nº
3785 “Pisca nº 2”; ver Planta 1 do Anexo 2), ultrapassa o referido limite, o processo de
licenciamento de carece de processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
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A3 − Apresentação e Objetivos Estratégicos da Empresa
A empresa Sorgila − Sociedade de Argilas, Lda., com sede em Barracão, Apartado 2902,
2401-902 Leira, foi constituída sob a forma jurídica de sociedade por quotas a 26 de
Fevereiro de 1969, passando a sociedade anónima no ano de 1994. Atualmente, possui um
capital social de 1.000.000 Euros, encontra-se matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Leiria, sob o Nº 708 e possui NIPC Nº 500 274 517.

A atividade empresarial da Sorgila, S.A. consiste na pesquisa, extração e comercialização
de matérias-primas argilosas para aplicação nos vários setores da indústria cerâmica e de
agregados minerais para os setores da construção civil e obras públicas.

Para apoio à atividade extrativa, a empresa possui um conjunto de infraestruturas de
carácter industrial para efeito do tratamento, beneficiação, processamento e valorização
económica dos vários recursos minerais explorados, de onde se destacam:
 Os armazéns centrais, que incluem o parque de viaturas e máquinas e as instalações
sociais e administrativas, localizados em Barracão (Leiria);
 A Central de Tratamento, Beneficiação e Loteamento de Matérias-Primas Argilosas,
localizada em Redinha (Pombal);
 As Unidades de Britagem de Seixo, Lavagem e Crivagem de Areias e Prensagem de
Caulino, sitas em Portela do Outeiro (Leiria);
 A Unidade de Lavagem de Areias Finas, localizada em Monte Redondo (Leiria).
 A Unidade de Lavagem de Areias, localizada em Almas da Areosa, (Anadia), pertence a
uma empresa do grupo (Socasca, Lda).
 As Unidades de Britagem de Seixo, Lavagem e Crivagem de Areias e Prensagem de
Caulino, sitas em Maiorga-Cós (Alcobaça), pertencentes a uma empresa do grupo
(Alcoareia, Lda);
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Os níveis de exigência sobre a qualidade das matérias-primas, impostos por parte do setor
transformador cerâmico, é hoje uma realidade incontornável radicada no controle de
qualidade sistemático do produto final comercializado e nas exigências crescentes dos
procedimentos de certificação impostos às empresas que efetuam a extração dos recursos
geológicos.

Nesta linha condutora, a imposição por parte do setor transformador ao setor extrativo dos
recursos minerais de padrões de qualidade mais restritivos, pressupõe um ajustamento de
toda a dinâmica produtiva e fileira cerâmica, a qual passa a ter como pilar principal a
capacidade de produzir matérias-primas de qualidade, que apresentem no tempo padrões
tecnológicos padronizados e controlados.

Sob este enquadramento, a Sorgila, S.A. tem vindo a nortear a sua estratégia comercial
atendendo ao pressuposto de que, apesar de operar na base da sua fileira industrial,
nomeadamente no setor extrativo de minerais industriais do tipo de argilas, areias e caulino,
é cada vez mais uma empresa que induz uma forte valência industrial aos recursos minerais
comercializados, fornecendo matérias-primas bem definidas e reconhecidas pela sua
constância/qualidade, e que se associa a uma garantia de competência técnica, binómios só
possíveis de atingir com uma efetiva melhoria continuada dos processos produtivos e do
controlo de qualidade.

Na linha do seu desenvolvimento estratégico, implementado nos últimos anos, a Sorgila,
S.A., procurou atingir segmentos de mercado cada vez mais exigentes, valorizando os seus
recursos através de processos industriais de beneficiação tecnológica e valorização
comercial, só possíveis de atingir com investimentos avultados em equipamentos
produtivos, meios mecânicos de extração e de transporte, equipamentos de laboratório,
pessoal e quadros técnicos.

Presentemente, a empresa possui um quadro de pessoal com cerca de 120 colaboradores,
atingindo um volume anual de negócios de cerca 14 000 000 Euros, distribuídos pelos vários
segmentos de mercados da indústria cerâmica e da construção civil e obras públicas. Em
2018, a SORGILA, SA exportou matérias-primas num valor superior a 175 000 euros.
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B − MEMÓRIA DESCRITIVA DA ÁREA EM ESTUDO

Na descrição geral do projeto, que se apresenta nos itens seguintes, serão desenvolvidos
do Anexo VI do Decreto-Lei nº 270/2001 de 6/10, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº
340/2007 de 12/10, os elementos constituintes ao nível da caracterização física do terreno e
da síntese de condicionantes.
B1 − Enquadramento Geográfico e Geomorfológico

A pedreira “Barreiras-Carapinhal” insere-se no designado Núcleo Extrativo do Carapinhal
(que para além desta pedreira integra a pedreira “Pisca nº 2”; ver Planta nº 1 do Anexo 2),
de onde são extraídas argilas comuns para aplicação na indústria da cerâmica estrutural
(telha e pavimento exturdido).

O jazigo mineral explorado, de idade Mio-Pliocénica, onde será implantada a ampliação da
pedreira, localiza-se a Norte da povoação de Carapinhal, entre as estradas EN17-1 e
EM1207, na freguesia e concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra. 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.

A Planta de localização da pedreira “Barreiras-Carapinhal” sobre extrato da Carta Militar de
Portugal apresenta-se de forma sintetizada na Planta 1 do Anexo 2. A pedreira é limitada
por uma poligonal com 86 vértices cujas coordenadas no sistema PT ETRS 89 TM06 se
discriminam No Quadro 1.
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Quadro 1 – Listagem de coordenadas dos vértices da poligonal do projeto de ampliação da
pedreira “Barreiras – Carapinhal”, indicadas no sistema PT ETRS89 TM06.
Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Meridiana (m)
-16858,27
-16850,75
-16839,41
-16829,35
-16823,61
-16818,34
-16813,25
-16812,11
-16811,19
-16810,84
-16810,85
-16811,69
-16814,84
-16815,13
-16808,89
-16805,50
-16804,89
-16791,67
-16785,89
-16789,76
-16794,89
-16808,63
-16812,46
-16823,96
-16828,88
-16848,24
-16856,91
-16864,00
-16879,80
-16898,32
-16902,15
-16906,29
-16917,77
-16937,90
-16951,83
-16957,61
-16961,89
-16970,15
-16976,95
-16982,57
-16986,66
-16994,48
-16996,61

Perpendicular (m)
49065,45
49057,43
49049,80
49045,34
49042,17
49038,14
49028,72
49023,16
49017,01
49013,26
49008,68
49003,16
48992,57
48978,10
48961,13
48944,19
48935,03
48905,18
48892,63
48890,64
48888,11
48881,51
48879,74
48874,13
48871,66
48861,29
48855,42
48848,76
48866,76
48829,72
48832,58
48835,77
48845,35
48855,98
48863,38
48866,57
48869,67
48875,54
48881,08
48885,58
48888,47
48892,85
48894,98

Vértice
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Meridiana (m)
-17002,32
-17008,64
-17014,47
-17019,23
-17023,86
-17025,12
-17026,62
-17028,69
-17030,06
-17036,08
-17037,33
-17039,15
-17041,03
-17041,21
-17041,78
-17039,19
-17036,79
-17034,05
-17032,88
-17032,06
-17030,69
-17029,87
-17028,56
-17027,81
-17025,68
-17024,72
-17023,28
-17021,91
-17021,57
-17019,99
-17018,62
-17016,23
-17012,18
-17010,88
-17007,68
-16933,79
-16895,10
-16851,39
-16858,54
-16861,58
-16863,27
-16862,17
-16860,50

Perpendicular (m)
48903,70
48914,77
48926,43
48936,71
48945,79
48949,69
48956,19
48967,47
48977,06
48998,86
49007,75
49016,08
49024,34
49028,67
49036,30
49045,68
49056,23
49068,84
49078,02
49083,36
49088,35
49091,70
49096,53
49100,77
49113,73
49125,28
49141,05
49154,97
49158,73
49165,38
49169,96
49177,35
49190,30
49196,24
49204,44
49172,57
49151,96
49142,14
49121,53
49103,49
49086,68
49076,54
49070,33
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A poligonal da pedreira "Barreiras - Carapinhal" localiza-se numa área de cumeada da
margem direita do Rio Corvo. Trata-se de uma superfície relativamente aplanada do sopé
Norte da Serra da Lousã, que se desenvolve entre o Rio Corvo e o Rio Ceira na confluência
destes rios com o Rio Mondego. Na envolvente à pedreira, constitui referência geodética o
vértice geodésico de Bracal (v.g. 333 m).

A área da pedreira insere-se na margem direita do Rio Corvo ocupando uma pequena
parcela da bacia hidrográfica de um ribeiro afluente, o Ribeiro dos Castanheiros. Esta bacia
cobre uma superfície de 1,96 km2, apresentando desenvolvimento longitudinal segundo a
direção NNW-SSE e sendo simétrica relativamente ao eixo transversal. A Figura 1 ilustra a
topografia da bacia da ribeira dos Castanheiros, no interior da qual se posiciona a pedreira
de "Barreiras - Carapinhal".

No interior da bacia da ribeira do Ribeiro dos Castanheiros, as altitudes variam entre os 106
m (foz) e os 325 metros (zona de cabeceira do sector W) ou 255 (zona de cabeceira do
sector E), em média. Ou seja, embora simétrica relativamente ao eixo transversal, a bacia
do Ribeiro dos Castanheiros apresenta algum diferencial lateral no que respeita a altitudes
máximas. A pedreira “Barreiras – Carapinhal” coloca-se zona de cabeceira do sector E da
bacia do Ribeiro dos Castanheiros, com cotas a variar grosso modo entre os 220 e os 275
metros.

O Ribeiro dos Castanheiros provoca um entalhe na superfície topográfica que se manifesta
através de vales com direção preferencial NNW−SSE. O trajeto das linhas de água faz-se
preferencialmente pelo sector central das sub-bacias, o mesmo acontecendo com o curso
de água principal. Dada a linearidade dos vales, poderá sugerir-se que se trata de vales com
alguma afinidade à tectónica recente que afeta as unidades geológicas da região.
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Figura 1 - Topografia da envolvente à área do projeto de ampliação da pedreira "BarreirasCarapinhal"
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B1.1 − Rede Viária e Acessos
O município de Miranda do Corvo apresenta uma localização razoavelmente privilegiada
relativamente aos acessos dos principais eixos rodoviários nacionais, principalmente aos
IP1 e IP3, o que contribui para o desenvolvimento da região. O IP1 (A1) localizado a oeste
do concelho, a cerca de 17 Km da sede do município, permite uma ligação segura e rápida a
todo o litoral, bem como a Lisboa e ao Porto. A ligação através do IP3 ou do IC7 permite o
acesso ao interior norte da região bem como a ligação à fronteira de Vilar Formoso.

Centrando-se a análise no território municipal, a rede rodoviária é assegurada,
essencialmente, pelas EM633, EN17-1 e EN342. Estes são os principais eixos de
estruturação concelhia e de ligação à rede de mobilidade supramunicipal acima referida
(Figura 2).

Figura 2 - Rede de estradas do concelho de Miranda do Corvo.

A EN17-1 é a via que permite a ligação ao Concelho de Penela e ao troço do IC3. A ligação
entre a sede concelhia e a sede distrital depende da EM633 (por Ceira), cujo perfil e traçado
não se coaduna com um papel de eixo de distribuição. A ligação a Coimbra assegurada pela
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EN17, ou Estrada da Beira, apresenta algumas deficiências devido ao enorme acréscimo de
tráfego, fruto dos movimentos pendulares verificados. Na EN17, em horários de
congestionamento (início da manhã e fim do dia), o tempo despendido no percurso Miranda
do Corvo-Coimbra é muito superior ao que seria necessário para percorrer os 28 km que
distanciam estes dois aglomerados populacionais, que, em período normal, corresponde a
aproximadamente 30 minutos de viagem.

A região de Miranda do Corvo é ainda servida por uma rede densa de estradas nacionais e
municipais com menor impacte rodoviário, que ancorando-se nas EN 342 e EN 17-1
estabelecem o acesso aos povoados dispersos do concelho.

Existem dois trajetos principais e alternativos de acesso à pedreira, a partir de Miranda do
Corvo. Pode seguir-se a EN-17 até ao entroncamento com a EM1207 na zona do
Carapinhal, seguindo-se daí pela EM1207, sentido Norte, até se encontrar a pedreira à
esquerda.

Alternativamente, o acesso à pedreira a partir de Miranda do Corvo pode ser feito em
primeiro lugar pela EN 342, tomando-se a EM1207 no entroncamento de Bujos. Daí seguese para Norte em direção à Fábrica de Tijolos. A partir dessa instalação fabril continua-se na
EM1207, mas no sentido Sul, até se encontrar a pedreira “Barreiras – Carapinhal” à direita.

B2 – Enquadramento Geológico

B2.1 – Geologia Regional

A descrição da geologia regional assenta na cartografia e informação constante da folha
19D (Coimbra-Lousã) da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50 000. Um extrato dessa
folha, abrangendo uma envolvente alargada da área em estudo, apresenta-se na Figura 3.
As unidades geológicas mais representativas dessa figura descrevem-se nas seções
seguintes.
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Figura 3 - Extrato da folha nº 19D (Coimbra-Lousã" da Carta Geológica de Portugal à escala
1/50000 (representação à escala 1/25000), com indicação da localização do projeto de
ampliação da pedreira "Barreiras- Carapinhal".
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QUATERNÁRIO

O Quaternário da região de Miranda do Corvo é representado por depósitos terrígenos que
correspondem essencialmente a dois tipos areno-conglomeráticos, submaturos a imaturos e
com naturezas variadas. (a) — Corpos essencialmente submaturos, ricos em calhaus
redondos e com evidente estruturação interna. Eles traduzem evolução de leitos aluviais
(terraços fluviais) e são especialmente significativos no Mondego (a jusante da Portela −
Baixo Mondego) e no Rio Ceira. (b) — Corpos imaturos, por vezes pelíticos ou arenopelíticos e com calhaus dispersos. De organização mais complexa na frente da Serra da
Lousã, entre Vila Flor, a sul de Miranda e Cacilhas, no rio Arouce, junto à Lousã, eles
espelham as naturezas líticas das vertentes a que se ligam (depósitos de vertente).
Particulares neste subconjunto são os corpos conglomeráticos de tendência homométrica e
homomórfica e constituídos por pequenos calhaus angulosos a muito angulosos. Lidos
como grèzes (ou groises), eles traduzem, direta ou indiretamente, períodos frios.
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NEOGÉNICO

GRUPO DE SACÕES (= GRUPO de SERRA de SACÕES)

O Grupo de Sacões, corresponde a sedimentos heterométricos, conglomeráticos e pelíticos,
depositados no sopé das serras da Lousã e Açor. É uma unidade com cerca de 340 m de
espessura junto à escarpa de falha da Lousã e integra, da base para o topo, a Formação de
Campelo, a Formação de Telhada e a Formação de Santa Quitéria (apresentado em
confronto com a Formação de Antanhol). Com o afastamento do sopé montanhoso a
unidade diminui rapidamente de espessura e granulometria, passando de conglomerados
heterométricos a areno-pelitos.

Na área do projeto afloram as formações de Campelo e Telhada, sendo a primeira
constituída por argilas amarelo-acinzentadas que definem a Formação Produtiva.

Mcp — Formação de Campelo
Junto a Vila Nova de Ceira, a Formação de Campelo apresenta cerca de 52 m de
conglomerados sobrepostos por 16 m de sedimentos predominantemente pelíticos.
Contudo, junto do sopé montanhoso predominam conglomerados (Membro de Folques),
enquanto que mais para noroeste, as fácies tornam-se areno-pelíticas micáceas, com cor
verde acinzentada ou amarela (Membro de Arroça). As fácies pelíticas da colina do
Buçaqueiro foram anteriormente denominadas de Argilas da Fábrica do Pisco. Quanto à
idade, ela tem sido admitida como miocénica, talvez no intervalo Tortoniano Superior —
Messiniano.

PTe — Formação de Telhada
Na área cartografada a formação tem espessuras variando de cerca de 90 m (Serra de
Sacões), a pouco mais de 35 m (Colina de Santa Quitéria), diminuindo para noroeste. É
normalmente constituída por conglomerados maciços, heterométricos e imaturos, em corpos
que chegam a atingir 26 m de espessura e são separados por outros pelíticos e com
geometria lenticular. Possuem uma típica cor vermelha intensa, dada pela matriz silto-
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argilosa com oxi-hidróxidos de ferro; a ferruginização penetra apreciavelmente para o
interior dos clastos. A idade possível que lhe tem sido atribuída enquadra-se no intervalo
Messiniano terminal a Zencliano.

CRETÁCICO (GRUPO DE BUÇACO)

Compreende, da mais velha para a mais nova, as seguintes unidades: Formação da Lomba
do Alveite, Formação de Choisa e Formação de Picadouro. Por razões de expressão
cartográfica na escala 1:50.000, as duas últimas formações não foram individualizadas
nesta carta.

Ao grupo correspondem sedimentos essencialmente quartzareníticos a sub quartzareníticos,
imaturos, por vezes micáceos e corpos conglomeráticos de tendência oligomítica em
quartzo e quartzito. A cor é geralmente esbranquiçada, por vezes com manchas vermelhas
ou violáceas. Os corpos essencialmente pelíticos são escassos e circunscritos. As argilas
são dominantemente cauliníticas, com quantidades variáveis de ilite e esmectite. Com
pequena variação lateral de fácies, a espessura máxima ronda os 180 m (Serra do
Bidoeiro). O topo apresenta cimentação siliciosa, especialmente desenvolvida nas
imediações da crista quartzítica do Ordovícico. Se o limite inferior corresponde a uma
discordância angular, contactando com margas e calcários margosos do Jurássico
(depressão estrutural da Tola), ou os metamorfitos do Soco Hercínico, o limite superior é
uma importante descontinuidade regional sobre que assentam, por discordância de baixo
ângulo, a Formação de Buçaqueiro e a Formação de Côja. É provável que o registo
sedimentar deste grupo abranja o intervalo do Aptiano Superior ao Santoniano.
APTIANO (?) − CENOMANIANO
C1−2LO — Formação da Lomba do Alveite

Com espessura máxima de 80 m (Terra da Gaga), esta formação corresponde à articulação
de corpos arcosareníticos, de granulometria grosseira, imaturos, esbranquiçados a rosados,
localmente acastanhados ou violáceos e com estruturas entrecruzadas côncavas. Corpos
lenticulares de conglomerados de tendência oligomítica em quartzo e quartzito e localizados
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preferencialmente na base, em especial na depressão estrutural da Tola. Para o topo a
formação enriquece em corpos de granulometria mais fina, com intercalações pelíticas
cinzentas e com macro e micro restos de vegetais fósseis. Os estudos dos palinomorfos de
um nível em Papanata (terço inferior da unidade) permite aventar uma idade do Albiano
médio, enquanto os de um outro nível (terço superior) em Vila Flor indicaram uma idade do
Cenomaniano superior. A Formação da Lomba do Alveite é equivalente da Formação de
Figueira da Foz, integrando fácies siliciclásticas organizadas em sistemas continentais.
CONIACIANO − SANTONIANO
C2PC − Formação de Picadouro e Formação de Choisa

A Formação de Choisa, com 10 a 20 m de espessura, é constituída por corpos tabulares de
arcosarenitos grosseiros a finos, por vezes culminando por níveis pelíticos com macro restos
vegetais. De um modo geral, os corpos areníticos são laminados, embora as granulometrias
mais grosseiras se possam apresentar maciças ou com estratificação entrecruzada
côncava. A passagem às unidades enquadrantes é gradual e marcada por acentuado
decréscimo em micas. Por sua vez, a Formação de Picadouro tem cerca de 130 m de
espessura (Serra do Bidoeiro) em áreas próximas da crista quartzítica, e não mais de 30 m
noutras mais afastadas. Nela predominam quartzarenitos grosseiros, imaturos e ricos em
seixos e calhaus de quartzo (leitoso) e quartzito. A estratificação é entrecruzada, definindo
enchimentos de canais fluviais. Os níveis mais altos, sobrepostos à crista quartzítica do
Ordovícico, têm forte cimentação siliciosa e contêm macro restos vegetais fósseis
indicadores do Cretácico Superior.
CAMPANIANO − MAASTRICHTIANO (?)
C2BU — Formação de Buçaqueiro
Em desconformidade sobre o Grupo de Buçaco, a sua espessura ronda os 70 m
(Carapinhal), diminuindo progressivamente para oriente. Ela é constituída por corpos
tabulares de arcosarenitos e quartzarenitos, submaturos, grosseiros, micáceos e
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esbranquiçados a amarelados. Com eles interstratificam outros de pelitos avermelhados. Os
extraclastos, frequentes em corpos areníticos, raramente excedem os 5 cm de eixo maior,
sendo de quartzito, quartzo (leitoso) e raros de filito/metagrauvaque. Considera-se esta
formação como equivalente da Formação de Taveiro (SOARES et al., 1983).

NEOPROTEROZÓICO - VENDIANO SUPERIOR (GRUPO DAS BEIRAS)

O Grupo das Beiras, na área em estudo, é constituído pela unidade denominada Formação
de Boque-Serpins.
NBS − Formação de Boque-Serpins

A Formação de Boque-Serpins é fundamentalmente pelítica, sendo constituída por
metapelitos cinzento escuros, laminados, com intercalações de metagrauvaques em
bancadas decimétricas a métricas que não ultrapassam os 10-15 m. Em bancadas de
grauvaques assinalou-se a presença de clastos de pelitos negros fosfatados.

Os pelitos laminados são constituídos por alternâncias milimétricas a centimétricas de
material arenoso fino ou siltítico e de material argiloso, em que a fração arenosa apresenta,
por vezes, laminação oblíqua. Para o topo da unidade existem quartzovaques negros, por
vezes espessos.

Num dos pacotes arenosos da unidade (em Trevim, Serra da Lousã) foi observada grande
variedade de estruturas sedimentares, tais como ripples de oscilação e estruturas
entrecruzadas de tipo hummocky, permitindo diferenciar quatro associações de fácies,
interpretadas como sendo geradas em ambiente deposicional de plataforma pouco
profunda, sob ação de eventos tempestíticos. Estruturas semelhantes foram encontradas
entre Gondramaz e o v.g. Relva de Tábuas.

Estima-se uma espessura mínima, para a parte aflorante da unidade, de 750 m.
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METASSEDIMENTOS ANTE-MESOZÓICOS - PROTEROZÓICO SUPERIOR (?)
PεSN − Série Negra

Do ponto de vista litostratigráfico, o sector de Coimbra-Lousã-Miranda do Corvo integra-se
no conjunto da sequência metassedimentar do tipo Série Negra. Reconhece-se uma
alternância de filitos negros ou cinzentos-escuros e metagrauvaques ou metaquartzovaques
em bancos de espessura variável, desde poucos centímetros até vários decímetros. A
sequência é de tipo turbidítico, com forte exsudação de quartzo e raras intercalações de
cherts negros a que se associam finos leitos de rochas carbonatadas. No sector leste,
próximo do contacto com as fácies do Grupo das Beiras, encontram-se massas, diques e
filões de rochas básicas de tal modo alteradas que se torna impraticável qualquer tentativa
de

caracterização

químico-mineralógica.

Representam

os

termos

hipabissais

das

sequências metavulcânicas do topo da Série Negra.

As outras unidades do Pré-câmbrico (xistos com nódulos de granada e estaurolite ou
gnaisses e migmatitos), reconhecidas em Espinho, Ovar e Oliveira de Azeméis ou em
Tomar, não se encontram presentes no sector de Coimbra-Lousã-Miranda do Corvo. No
entanto, a sequência filito metagrauváquica, identificada neste sector, representa um termo
estratigraficamente mais baixo que o termo definido, quer em Tomar, quer em Arada,
porquanto, nestas localidades, dominam os filitos negros associados a sequências
metavulcano-sedimentares, respetivamente, bimodais e básicas, consideradas por alguns
autores como uma unidade distinta, sobrejacente à Série Negra. Representaria um arco
vulcânico continental, sin a tardi-cadomiano. Infelizmente, os estudos de petroquímica
realizados nos domínios nacionais não são, deste ponto de vista, concludentes. Mas, na
definição original da Série Negra, o conjunto metavulcano-sedimentar, situado a topo, está
integrado na Série.

ROCHAS MAGMÁTICAS INTRUSIVAS PRÉ-VARISCAS

O plutonito granítico de Vila Nova enquadra-se no conjunto dos granitoides pré-variscos da
Zona Centro Ibérica, de onde se destacam, mais a sul, os de Bouçã, Figueiró dos Vinhos e
Pedrógão Grande. Estes granitoides Instalaram-se em metassedimentos do Grupo das
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Beiras, onde impõem extensa auréola de metamorfismo de contacto controlada por faixas
de cisalhamento, principalmente as famílias N5° a 25°E, N55°E e as suas conjugadas.

O metamorfismo de contacto é manifesto pelo desenvolvimento de corneanas e filitos
mosqueados, identificando-se, nos segundos, porfiroblastos de cordierite e andaluzite. A
cordierite é reconhecida por formas pseudo-hexagonais e macias cíclicas, apresentando-se
pseudomorfizada por moscovite e clorite. A andaluzite é subédrica, com seções
quadrangulares frequentes, mostrando-se substituída, total ou parcialmente, por moscovite.
Estes porfiroblastos comportam-se como núcleos resistentes à penetração da clivagem da
1ª e 2ª fases hercínicas.
γVN − Granito de Vila Nova

O granito de Vila Nova aflora no bordo oeste da Zona Centro Ibérica, estando limitado, a
oeste, pela linha de sutura entre a Zona Centro Ibérica e a Zona de Ossa Morena e, a norte,
pela falha da Lousã, que o demarcam, respetivamente, das unidades do Pré-câmbrico e do
Ordovícico e das unidades mesozoicas da Bacia da Lousã. A este e a sul está circunscrito
pelo Complexo Xisto Grauváquico (Grupo das Beiras). Possui uma área aproximada de 15
km2. É um granito leucocrata moscovítico-biotítico, granular de grão médio a grosseiro. É
constituído por quartzo, plagioclase, com composição Ab94An6 a Ab81An17Or2, feldspato
potássico, com composição no intervalo Or97Ab3 — Or70Ab30, biotite, moscovite, e clorite e,
como acessórios, turmalina, zircão, apatite e opacos. Pontualmente, podem observar-se
cristais de cordierite e andaluzite, intensamente substituídos por moscovite e clorite.
Identificam-se, igualmente, xenólitos de natureza filítica com cristais de cordierite, andaluzite
e silimanite. A composição modal deste granitoide permite distinguir uma fácies de
monzogranito e outra de granodiorito.

B1.2 – Geologia local e da área da pedreira

A pedreira “Barreiras – Carapinhal”, objeto de exploração de matérias-primas argilosas,
inclui-se no Grupo de Sacões, o qual conforme referido anteriormente é constituído por
depósitos fluviais com composição essencialmente quartzítica e quartzosa, rico em argila.
As formações desta unidade litostratigráfica presentes na zona da pedreira são a Formação
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de Telhada no topo e na base a Formação de Campelo, com sequência e espessuras
conforme se indica na Figura 4.

Figura 4 – Coluna litostratigráfica da área da pedreira “Barreiras – Carapinhal”.

A Formação de Telhada apresenta como característica uma cor amarela-vermelha intensa,
associada à matriz silto-argilosa com óxidos e hidróxidos de ferro e clastos de xisto e
quartzo leitoso. É constituída por conglomerados maciços, imaturos e heterométricos
intercalados com níveis areno-lutíticos, cuja fração arenosa é quartzosa. O cortejo argiloso é
ilito-caulinitico, a que se associa significativa quantidade de goetite. Esta unidade que
assenta por desconformidade sobre a Formação de Campelo tem, no local da pedreira, uma
atitude de estratificação sub-horizontal e uma espessura que pode atingir cerca de 6 m.
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A Formação de Campelo é constituída por uma alternância de camadas conglomeráticas e
lutíticas, com predomínio das primeiras, sendo a litologia dos clastos essencialmente
xistenta e o cortejo argiloso é rico em ilite, associada à caulinite e esmectite. Esta formação
articula-se segundo uma macrossequência básica positiva em que, aos conglomerados
basais, sucedem verticalmente lutitos. Esta sequência sedimentar traduz um antigo sistema
de cone aluvial. Apresenta uma cor verde acinzentada ou amarelada e uma atitude
genericamente horizontal com uma espessura máxima de 40 m na pedreira. Inferiormente,
esta formação contacta por desconformidade com a Formação de Buçaqueiro. As unidades
lutiticas desta formação, pelas suas características mineralógicas, físicas e tecnológicas,
constituem matérias-primas de utilização cerâmica, no segmento estrutural de construção.

Na pedreira, a coluna litostratigráfica materializa-se então por uma sequência sedimentar
com cerca de 46 metros de possança, onde cerca de 6 metros correspondem a material
estéril pertencente à Formação de Telhada e 40 metros a argilas da formação de Campelo.
Destes 40 metros destacam-se 14 metros de argilas cinzento-esverdeadas muito plásticas
da camada superior (designadas comercialmente V211), e 26 metros de argilas amarelas
pouco plásticas da camada interior (designada comercialmente CPR). As tipologias da
camada de cobertura estéril e das argilas exploradas na pedreira “Barreiras-Carapinhal”
apresentam-se na Figura 4.

B3 – Solos

A área da pedreira é ocupada exclusivamente por Cambissolos. De uma forma geral, são
solos de espessura mediana, de cor parda escura a parda amarelada, de textura arenosa a
franco-arenosa, com bastante saibro, cascalho e calhaus rolados ou sub-rolados;
compacidade pequena a média; bastante poroso; consistência branda a ligeiramente dura,
não plástico e não adesivo; teores medianos de matéria orgânica, fósforo e potássio
assimiláveis; ácidos; baixa soma de bases, pequena/média capacidade de troca catiónica e
baixo grau de saturação.

Os perfis mais frequentes são do tipo A-B-C-R (Figura 5). Nestes perfis, o horizonte A é
húmico e apresenta espessura média a rondar os 22 cm; o horizonte B é câmbico e francoarenoso, apresentando espessura média próxima dos 32 cm; o horizonte C é arenoso
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apresentando espssura média próxima dos 38 cm; e o horizonte R, que corresponde à rocha
sedimentar, inicia-se a uma profundidade média da ordem dos 93 cm. Regra geral, este tipo
de Cambissolos possui localmente aptidão condicionada para a exploração florestal e fraca
aptidão para a agricultura;

Figura 5 - Perfil tipo dos cambissolos da pedreira.

B4 – Uso dos Solos

A envolvente à área em estudo é dominada por três grupos principais de usos do solo, todos
eles com subgrupos, a saber:
 Ocupação Agrícola – É dominada pela prática de culturas anuais (batata, milho) em
pequenas parcelas localizadas em redor dos povoados, refletindo o uso da terra para
alguma agricultura de subsistência. Ocorrem ainda algumas zonas de pastagem onde se
pode observar algum pastoreio de gado bovino, ovino e caprino.
 Ocupação Florestal – Zonas florestais, com predomínio do eucalipto e do pinheiro, e
coma presença de folhosas diversas ao longo das extremas dos terrenos e principalmente
em associação com os cursos de água;
 Ocupação Antrópica – Outras áreas, de onde se destacam as zonas urbanas em tecido
contínuo (Miranda do Corvo) ou descontínuo (povoados rurais dispersos pela região), áreas
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ocupadas por explorações de recursos geológicos (pedreira "Barreiras - Carapinhal") ou por
outras atividades industriais (parque industrial de Miranda do Corvo).

No interior e na envolvente mais próxima da área da pedreira "Barreiras - Carapinhal"
dominam as manchas florestais de eucalipto e pinheiro bravo (ocupação florestal), bem
como as manchas caracterizadas por vegetação rasteira ou sem qualquer vegetação
(ocupação antrópica). As fotos da Figura 6 ilustram alguns aspetos dessa ocupação, na
envolvente próxima da pedreira (ocupação florestal e antrópica).

Figura 6 – Fotos exemplificativas da ocupação dos solos na área do projeto de ampliação
da pedreira “Barreiras – Carapinhal” e sua envolvente mais próxima. Na foto da esquerda
observa-se a base da escavação caracterizada por vegetação rasteira e solo descoberto. Na
foto da direita, captada num caminho circundante da pedreira, observa-se a densa cobertura
florestal.

B5 – Planeamento e ordenamento do território

Consultou-se o Plano Diretor Municipal (PDM) da Câmara Municipal de Miranda do Corvo
(1ª revisão), bem como alguns Planos Especiais de Ordenamento do Território,
concretamente os que definiram as áreas protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas
(RNAP) no âmbito do Decreto-Lei nº 19/93 de 23 de Janeiro, no presente integradas na
Rede Fundamental da Conservação da Natureza (RFCN) criada pelo Decreto-Lei nº
142/2008 de 24 de Julho (item i da alínea a) do nº 1 do Artº 5º desse diploma) juntamente
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com os sítios da Lista Nacional de Sítios e Zonas de Proteção Especial (ZPE) integrados na
Rede Natura 2000 (item ii).

Verifica-se que a área da pedreira não interfere com nenhuma mancha da Reserva Agrícola
Nacional, Reserva Ecológica Nacional ou Estrutura Ecológica Municipal, estando inserida
em Espaço de Recursos Geológicos na Planta de Ordenamento. Relativamente à Planta de
Condicionantes, nada há a registar. Por outro lado, a área da pedreira “BarreirasCarapinhal” encontra-se significativamente afastada de qualquer área sensível (área
protegida, sítio classificado, zona de proteção especial, etc.) e também não foi percorrida
por qualquer incêndio nos últimos 10 anos.

B6 – Clima

A análise dos dados meteorológicos baseou-se nos registos de séries longas referentes à
estação climatológica de Coimbra que possui as seguintes características: - Meridiana
(origem fictícia) – 174159 m; - Perpendicular (origem fictícia) – 360892 m; - Altitude – 27 m.

Relativamente aos meteoros mais importantes (P e T), o gráfico termo-pluviométrico da
Figura 7 declara a recorrência de dois meses secos (julho e agosto) e 10 meses húmidos
(setembro a junho). A dominância dos meses húmidos sobre os secos indica que o clima da
região sofre significativamente com a proximidade do oceano Atlântico.
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Figura 7 - Gráfico termo-pluviométrico representativo da área em estudo.
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Para as características meteorológicas acima indicadas, considerando ainda a tipologia de
solos mais representativa da região (Podzóis), o balanço hídrico ao nível do solo é o que se
ilustra na Figura 8, verificando-se que: • No período de Outubro a Abril, em que P > ETP e
ETR = ETP, o solo encontra-se em condições de superavit hídrico; • No período de maio a
setembro, em que a P< ETP, o solo encontra-se em défice hídrico; • A reposição das
reservas de água no solo inicia-se em outubro prolongando-se até novembro; • A cedência
de água durante o período de défice hídrico atinge os valores mais elevados nos meses de
junho e julho; • O défice corresponde a 22.9 % da precipitação, 56.5 % da precipitação é
utilizada na ETR e os restantes 43.5 % são distribuídos pela escorrência superficial e
infiltração.
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Figura 8 - Tradução gráfica do balanço hídrico ao nível do solo.

De acordo com o método de Thornthwaite, a região em estudo apresenta um clima do tipo
B’2 B1 s a’, com o valor dos respetivos índices representado no quadro seguinte. Por outras
palavras, apresenta um clima Mesotérmico, pouco húmido, com défice hídrico moderado no
verão e com nula ou pequena eficácia térmica.
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Fórmula

Índice

Símbolo

Descrição

ETP=777.6 mm

B’2

Mesotérmico

Ih=Iu-0.6Ia

Ih=37.4%

B1

Pouco húmido

Ia=DH/ETP

Ia=28.8%

s

DH moderado no verão

C=ETPm/ETP

C=43.6%

a’

Nula ou pequena eficácia térmica

ETP

B7 – Recursos Hídricos

A área do projeto encontra-se abrangida pelo Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do Vouga,
Mondego e Lis, localizando-se na Bacia Hidrográfica do Douro. Este PBH encontra-se em
vigor pelo Decreto-Lei nº 347/2007 de 19 de outubro.

A projeção da pedreira no mapa da rede hidrográfica regional com indicação do escoamento
fluvial anual (Figura 9) transporta-a para uma zona de abrangência onde o escoamento
fluvial se situa entre os 600 e os 700 mm/ano. No entanto, na vizinhança da pedreira
verifica-se que a drenagem superficial é extremamente reduzida, sendo consequência do
fraco desenvolvimento da rede de drenagem nessa zona (Figura 10), onde as linhas de
água que circundam a pedreira são exclusivamente de ordem 1.

B8 – Paisagem

A pedreira "Barreiras - Carapinhal" localiza-se no Grupo F de Unidades de Paisagem,
designado "Beira Alta", e na Unidade de Paisagem nº 41, designada "Montes Ocidentais da
Beira Alta".

A unidade Montes Ocidentais da Beira Alta inclui uma extensa área essencialmente de
colinas com altitudes relativamente baixas (raramente ultrapassando os 600 m),
estabelecendo uma transição clara entre a Beira Alta, de relevo acidentado e com uma
paisagem bem diversificada, e a Beira Litoral mais plana, com uma ocupação humana
densa e em que os centros urbanos e as atividades económicas muito diversificadas dos
sectores secundários e terciários têm vindo a transformar profundamente a paisagem.
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Figura 9 - Rede de drenagem regional e escoamento fluvial total na envolvente à área do
projecto de ampliação da pedreira "Barreiras - Carapinhal".
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Figura 10 - Padrão de drenagem e ordem dos cursos de água na envolvente à área do
projeto de ampliação da pedreira "Barreiras-Carapinhal".
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Pela sua extensão, esta unidade apresenta um padrão de paisagem diversificado. Há no
entanto um elemento que Ihe confere coerência - a predominância das matas de eucalipto e
de pinhal bravo, bem como a permanência de áreas agrícolas, com um mosaico policultural
nos vales mais abertos e na envolvente dos principais aglomerados.

No passado esta paisagem foi muito mais diversificada, com um aproveitamento agrícola
das superfícies que apresentavam um mínimo de aptidão natural (ou melhorada pelas
comunidades humanas), com extensas áreas de pastagens e algumas zonas cobertas de
matas e matos. A florestação maciça, primeiro com pinheiro bravo e depois com eucalipto
(devido aos incêndios que destruíram esses pinhais), conduziram à atual situação de
predominância das matas de eucalipto, ocupando grandes extensões continuas e cobrindo
indiferenciadamente encostas, cabeços e vales secundários. A paisagem perde identidade e
ganha em monotonia, só interrompida pelos vales bem marcados dos rios mais importantes
que atravessam a unidade (Mondego, Dão, Águeda, Vouga) e pelas áreas agrícolas que se
mantêm junto aos centros urbanos.

Apesar da monotonia do coberto vegetal, a paisagem não deixa por vezes de surpreender,
pelas vistas que se alcançam dos pontos mais altos. A dominante florestal, nomeadamente
de eucaliptais, é comum a grandes extensões do centro de Portugal, mas em cada região
com alguns elementos característicos. Nesta unidade de paisagem, estes elementos
distintivos serão a diversidade e densidade de aglomerados populacionais com alguma
importância (Sever do Vouga, Vila Nova de Poiares, Penacova, Arganil, Miranda do Corvo,
Albergaria-a-Velha, Lousã e Luso), a relativa dispersão do povoamento no espaço entre
estes aglomerados (com tendência para o abandono, quando mais afastados dos centros
urbanos e das principais vias de circulação automóvel, a densidade da rede de estradas e,
também, o mosaico agrícola de malha apertada que se mantém nas áreas mais planas e
baixas.
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C – CÁLCULO DE RESERVAS E VIDA ÚTIL DA EXPLORAÇÃO

A fórmula utilizada no cálculo das reservas em argilas comuns referentes à pedreira das
“Barreiras-Carapinhal” assenta nos seguintes pressupostos:
 Na definição prévia dos Modelos Digitais do Terreno (MDT’s) relativos à topografia
original (Planta 2 – Planta da Situação Atual, no Anexo 2) e à prevista para a corta final do
céu aberto (Planta 3  Planta Final de Lavra, no Anexo 2);
 Área de lavra do projeto de ampliação: 44 431 m2;
 A profundidade máxima prevista para a futura escavação: cerca de 40 metros (idêntica à
da exploração licenciada);
 Densidade argila in situ: 1.8 ton/m3
 Fator de segurança: 0,5 (para antecipar os efeitos acumulados da exploração já
realizada, das áreas de defesa, da configuração do céu aberto, nomeadamente no que se
refere à retenção de material nos degraus, e do rendimento da exploração).
 Reservas exploráveis: 44 431 x 40 x 1,8 x 0,5 = 1,6 Mton
 Vida da exploração prevista: 16 anos (para uma produção provisional de 100 000 ton
ano)

C1 – Características Tecnológicas das Argilas a Explorar

As matérias-primas utilizadas na indústria da cerâmica estrutural, sectores da telha e do
pavimento exturdido, obedecem a parâmetros tecnológicos cujo controlo é determinante
para a obtenção de produtos finais com qualidade. A este respeito, refira-se a retração, que
condiciona as dimensões das peças após cozedura, a absorção de água, que permite aferir
o grau de vitrificação de uma matéria-prima cerâmica após transformação térmica e desse
modo otimizar a temperatura de fecho da cozedura, a resistência mecânica em cru, que
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permite avaliar a capacidade de uma peça cerâmica resistir, após secagem, às diferentes
operações de manuseamento durante a primeira fase do processo de fabrico até á cozedura
e, finalmente, a resistência mecânica após cozedura cerâmica, que é um ensaio obrigatório,
uma vez que pode constituir um critério de exclusão devido às normas de qualidade
reguladoras do produto final.

No presente estudo, apresenta-se a caracterização granulométrica e tecnológica das argilas
da pedreira “Barreiras – Carapinhal”, que são usadas no abastecimento a unidades de
transformação da cerâmica estrutural.
Os ensaios granulométricos a que foram submetidas amostras das argilas CPR e V211 (ver
Figura 11) apresentam-se na forma de fichas técnicas nas Figuras 12a e 12b, para as
respetivas tipologias argilosas, e incluíram a determinação das frações argilosa, siltosa e
arenosa por Difracção de Raios Laser.

Figura 11 – Fotos ilustrativas das camadas de argila exploradas na pedreira “Barreiras –
Carapinhal”.
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Figura 12a – Características tecnológicas das argilas CPR.
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Figura 12b – Características tecnológicas das argilas V211.
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Os ensaios tecnológicos englobaram a avaliação em cru da humidade de extrusão, da
retracção verde-seco e da resistência à flexão, e após cozedura a diversas temperaturas da
retracção seco-cozido, da resistência à flexão e da absorção de água.

Os resultados da caracterização realizada apresentam-se de forma resumida nos Quadros
2a e 2b. Em qualquer dos casos, trata-se de argilas com aplicabilidade na cerâmica
estrutural, apresentando as argilas V211 melhor qualidade geral.

Quadro 2a – Resultados da caracterização granulométrica. Valores das frações em %.
Fracção Argilosa

Fracção Siltosa

Fracção Arenosa

Local

ID

1

CPR

53

42.9

4.1

2

V211

97.0

1.3

1.7

Quadro 2b – Resultados da caracterização tecnológica.
Resistência após

Retracção Seco-Cozido
Local

ID

de

Verde-

à flexão em

Extrusão

Seco

cru

Absorção de Água

Cozedura

Humidade Retracção Resistência

Temperaturas de cozedura (ºC)
1000 1050 1100 1150 1000 1050 1100 1150 1000 1050 1100 1150

%

%

kg/cm

2

%

1

CPR

18,2

4.1

51

1.0

2.6

2

V211

19

3.3

52

5.9

6.9

kg/cm

6.7

158

226

703

601

2

553

%
16.5

13,2

1.4

0.2

0.2
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D − PLANO DE LAVRA (PL)

O modelo de lavra a implementar na pedreira “Barreiras-Carapinhal” 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 da Formação de Campelo”
apresenta o seguinte enquadramento:
 Horizonte de terra vegetal com espessura média até 0.55 m, que inclui a camada de solo
(≈ 0.35 m) e o topo da unidade areno-argilosa (zona de influência das raízes – 0.20 m);
 Materiais a desmontar com fraco grau de competência e coesão, potenciando o desmonte
mecânico por ação de ripagem;
 Nível freático previsivelmente abaixo da cota do muro da formação produtiva;
 A escavação final forma um anfiteatro;

O método de desmonte aplicado é o arranque mecânico a céu aberto, com patamares
desenvolvidos por degraus direitos e/ou frentes de inclinação.
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O desmonte segue o modelo composto, conjugando o desenvolvimento por degraus direitos
de tecto 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 areno argilosas (área de
lavra) foi definida com base no seguinte:
 Setor de ocorrência da formação produtiva na área da pedreira (em toda a extensão da
área de lavra do projeto de ampliação);
 O estabelecimento da zona de defesa aos prédios rústicos vizinhos e ao caminho público
que circunda a pedreira pelo limite Sul-Este.

Em função dos condicionalismos referidos no parágrafo anterior, a área a intervencionar
pela lavra corresponde a uma poligonal com 44 431 m2, distribuídos por um núcleo. Na
Planta 2  Planta de Situação e Sinalética, no Anexo 2, e em consonância com a definição
da área de lavra, ilustram-se as seguintes figuras de ordenamento do projeto:
 Limite da área do projeto (61 200 m2);
 Limite da área de lavra (44 431 m2);
 Delimitação da zona de defesa (16 767 m2) e dos setores de secagem natural das várias
tipologias de argilas;
 Talude de proteção à escavação (884 m);

 Sentido de avanço das frentes de desmonte;

Os perfis longitudinais e transversais correspondentes mostram-se na Planta 5 – Perfis, no
Anexo 2.

___________________________________________________________________________
Pag. 39

PLANO DE PEDREIRA
D1 − Plano de 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.

Em consonância com a realidade acima referida, foram definidos, para a fase de
desenvolvimento, degraus direitos com 5 × 5 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 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.

D1.1 – Parâmetros da Área de Lavra
O avanço do desmonte faz-se no sentido Sul → Norte, pelo que a corta de lavra se
desenvolve entre as cotas médias dos 230 m (base da escavação) e dos 272 m (topografia
original). O diferencial máximo relativo à profundidade da escavação corresponde a cerca de
40 metros.

O projeto de lavra prevê que a base da escavação projetada atinja as cotas médias de 230
metros, 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
8, colocando-se os mesmos, da base para o topo, aos 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265,
270 metros.
A topografia final de lavra apresenta-se na Planta 3 − Planta Final de Lavra, no Anexo 2. Os
perfis longitudinais e transversais correspondentes mostram-se na Planta 5 – Perfis do
mesmo anexo.
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D2 − Desenvolvimento do Desmonte

O conjunto de tarefas e ações que perfazem o plano de desmonte da formação produtiva é
implementado sequencialmente segundo a metodologia que se descreve nos parágrafos
seguintes, a saber:
 Desmatagem – Esta ação tem por objetivo a remoção gradual e sequencial do coberto
vegetal, de modo a remover o estrato arbóreo, arbustivo e subarbustivo existente na área de
lavra, em fase com o avanço do desmonte, particularmente raízes, troncos e ramos.
 Decapagem e Preparação – Estas tarefas surgem após a operação de desmatagem que
fora previamente executada na área selecionada para exploração. A operação de
decapagem consiste no arregaçamento (remobilização e remoção) da camada de terra
vegetal.

A ação de ripagem desta unidade litológica é desenvolvida pela escavadora hidráulica de
lança extensível e permite a preparação da superfície topográfica representada pelo tecto da
formação produtiva para as tarefas de extração.

O horizonte de terra vegetal remobilizado é utilizado na construção do talude que serve de
barreira física circundante ao céu aberto, a uma distância mínima de 2 m do bordo da
escavação. Os materiais sobrantes da construção do talude são armazenados
temporariamente no setor Sul da pedreira, a fim de poderem posteriormente ser utilizados
nas tarefas de recuperação da área de escavação.
 Extração da Formação Produtiva – Consiste na remoção da formação produtiva de tecto
a muro, nomeadamente da formação argilosa.

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.
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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 Para os Setores de Secagem Natural – De seguida,
ainda na frente de desmonte e utilizando a escavadora hidráulica, o material é carregado em
dumper articulado 6x6 e transportado para a área destinada a secagem natural (ver Planta
2). Nesse local, e tomando em consideração a tipologia da argila (diversos tipos de argila,
CPR, V211), as cargas dos dumpers são depositadas em setores individualizados.

Nas zonas destinadas ao armazenamento, as argilas são depositadas em camadas com o
objetivo de facilitar a secagem natural. Posteriormente são sujeitas a romobilização e
destorroamento por ação da escavadora hidráulica, a que se seguem ações de fresagem
mecânica por ação de trator agrícola, efetuadas em níveis sucessivos com cerca 50 cm
cada um.

Em função das necessidades e cadência de consumo impostas pelos vários clientes, as
argilas são expedidas sob a forma de “tal qual”, em camião, para a Central de Tratamento.
D3 − Equipamentos Móveis e Especificações Técnicas

Os equipamentos mecânicos móveis usados nas ações e tarefas do plano de desmonte do
projeto apresentam-se no Quadro 3 e totalizam uma potência de 320 Cv.
Quadro 3 − Descrição dos equipamentos mecânicos usados nas várias atividades do plano
de desmonte a efetivar na pedreira “Barreiras-Carapinhal”.
Equipamento
Pá escavadora giratória
de rastos (lagarta)
Dumper de carga
articulado 6×6

Marca e Modelo Quantidade

Potência
(Cv)

CAT 320

1

150

VOLVO A25

1

170

Função
Limpeza/Remoção/
Desmonte
Transporte /
Stockagem
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D4 − Meios Humanos e Regime de Laboração

O quadro de pessoal afeto à atividade extrativa desenvolvida na área do projeto totaliza 8
colaboradores (Quadro 4).

Quadro 4 – Quadro de pessoal afeto à atividade na pedreira “Barreiras-Carapinhal”.
Categoria

Número

Dirigentes

2

Técnicos

2

Encarregado

1

Manobrador de máquinas

3

A atividade laboral desenvolve-se ao longo dos 12 meses do ano, durante os dias úteis da
semana, num turno diário cujo horário decorre das 8.00 até às 17.00 h, com intervalo para
almoço das 12.00 às 13,00 h.
D5 − Sistemas de Sinalização

A sinalização tem por objetivo anunciar a aproximação da área de exploração, local onde
normalmente se procedem a trabalhos de escavação, movimentação de máquinas, etc.

Tendo por base a legislação respeitante à colocação de sinalização em áreas de exploração
de massas minerais e estabelecimentos industriais, serão tomadas as medidas que
providenciem a identificação dessas mesmas áreas (Planta 2 – Planta de Situação e
Sinalética do Anexo 2), a saber:
 No entroncamento do caminho público vicinal com o acesso à poligonal da área do
projeto, colocação de sinalização de entrada e saída de viaturas, de limite de velocidade, e
de aproximação de trabalhos de pedreira;
 Na entrada principal de acesso à zona de trabalhos, colocação de painel com indicação
da obrigatoriedade do uso do equipamento de proteção individual, da proibição de entrada a
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pessoas estranhas, do limite de velocidade e perigos vários, do número de cadastro
nacional da exploração e entidade licenciadora e contactos do explorador;
 Nos acessos com origem em caminhos públicos contíguos ao setor de exploração,
colocação de placas com proibição de entrada a pessoas estranhas e de propriedade
privada;
 No perímetro da área do projeto (em caminhos circundantes), colocação de sinais de
perigo relativos à aproximação de trabalhos de pedreira;
 No perímetro da escavação, colocação 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;

No âmbito das medidas de sinalização implementadas no âmbito da RCM 50/2019 de 5 de
março e do normal funcionamento da exploração, existe na pedreira sinalização conforme
indicado nos parágrafos anteriores, conforme se ilustra nas fotos seguintes (Figura 14).

Figura 14 – Fotos ilustrativas da sinalização colocada na pedreira “Barreiras – Carapinhal”.
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D6 − Plano de Segurança e Saúde

O Plano de Segurança e Saúde (PSS) a implementar na pedreira “Barreiras-Carapinhal”
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.

No Anexo 3, apresenta-se o Plano de Segurança e Saúde a implementar na pedreira
“Barreiras-Carapinhal”.
D7 − Anexos de Pedreira

A exploração não possui infraestruturas auxiliares do tipo anexo de pedreira. As massas
minerais de argilas exploradas são expedidas sob a foram de “tal qual” para a Central de
Tratamento, Beneficiação e Loteamento de Matérias-Primas, que é propriedade da Sorgila.
S.A. e se situa a cerca de 40 km para Oeste da unidade extrativa, na freguesia de Redinha,
concelho de Pombal. Na pedreira, será colocado um contentor móvel para funcionar como
instalação social e sanitária.
D8 − Ventilação, Iluminação e Esgoto

A atividade extrativa desenvolvida na área do projeto desenvolve-se por lavra a céu aberto,
pelo que não haverá necessidade de recorrer a qualquer sistema de ventilação artificial.

No que respeita à instalação de equipamentos de iluminação artificial, uma vez que o turno
de laboração decorre durante o período diurno, esta necessidade não se coloca.
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Não está previsto o uso de qualquer mecanismo de esgoto, donde a drenagem das águas
pluviais faz-se naturalmente pela superfície natural e linhas de água existentes na
envolvente, sem que provoque qualquer problema de instabilidade nas frentes de desmonte.
D9 − Plano de Monitorização

O plano de monitorização a implementar durante o desenvolvimento da atividade extrativa
desenvolvida, pressupõe a observação, recolha e quantificação de parâmetros aferidores do
estado do ambiente e efeitos gerados na área de implantação da mesma, em particular de
poeiras, ruído e recursos hídricos.

A quantificação deverá envolver a determinação dos níveis de ruído, empoeiramento e
recursos hídricos na envolvente à área do projeto, através de campanhas de medições,
cujos resultados certamente se revelarão úteis na avaliação dos impactes.

Se os níveis de ruído, empoeiramento e recursos hídricos 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 periódicas de medição de ruídos, poeiras e recursos hídricos, de
forma a aferir os dados obtidos em medições efetuadas 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, empoeiramento e recursos hídricos (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.
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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 do projeto, na
medida em que permitirá acompanhar a avaliação da eficácia das medidas de gestão
adotadas para minimizar ou prevenir os efeitos negativos provocados na sua envolvente.
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E − PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA (PARP)

E1 – Introdução

O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) que se propõe implementar na
Pedreira “Barreiras-Carapinhal” segue as linhas mestras e os propósitos da legislação em
vigor, nele constando as medidas concretas de proteção ambiental e de recuperação
paisagística a desenvolver em concomitância com as fases de exploração e no final da vida
útil da pedreira.

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.

Para além das medidas a seguir apresentadas, serão ainda implementadas as seguintes
medidas:
 As medidas de reposição das zonas de defesa decorrentes da aplicação da RCM nº
50/2019 de 5/3 (Pedreiras em Situação Crítica) à pedreira “Barreiras – Carapinhal”, as quais
estão descritas no Projeto de Execução / Estudo Geotécnico apresentado no Anexo 1a.
 As medidas de cariz ambientais consideradas na Ata da Conferência Decisória referente
ao processo de regularização de atividades económicas comunicada à empresa através do
ofício nº 3301/DSMP/DPC/18 de 6 de Dezembro da Direção Geral de Energia e Geologia –
Área Centro (Anexo 1b), concretamente as referentes à obtenção prévia de autorização
(ICNF) para as rearborizações, ao controlo / eliminação de espécies exóticas, ou à
salvaguarda dos condicionamentos estéticos, ambientais e paisagísticos referidos no Artº
18º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Miranda do Corvo.
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E2 − Gestão de Resíduos e Medidas de Proteção Ambiental
E2.1 − Gestão de Resíduos

Resíduos Industriais

Uma das problemáticas associadas à indústria extrativa resulta dos impactes negativos
gerados pelos resíduos da própria atividade, que importa armazenar, tratar, valorizar e
eliminar.

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 SORGILA, SA. 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 SORGILA, SA. A Valorlis assegura a posterior recolha.

Todas as operações inerentes ao processo de gestão dos resíduos industriais serão 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.

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.

___________________________________________________________________________
Pag. 49

PLANO DE PEDREIRA
Os resíduos de extração produzidos na pedreira englobam os materiais do fino horizonte de
solo vegetal e as camadas de materiais areno-argilosos que cobrem as camadas de argila
comum explorada, considerados estéreis.

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 submete-se 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 (PARP).

No Anexo 4, apresenta-se o Plano de Gestão de Resíduos de Extração a Implementar na
pedreira “Barreiras – Carapinhal”.

E2.2 – Medidas de Proteção Ambiental

Os meios mecânicos usados na exploração serão alvo de manutenção periódica. Será dada
especial atenção ao funcionamento dos catalisadores que equipam as máquinas, os quais
têm como objetivo minorar a emissão de fumos e gases poluidores.

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 subsolo removida, transportada e resguardada não será contaminada
por qualquer tipo de efluente líquido, resíduo sólido, sucata ou escombreira que impossibilite
a sua reutilização durante a recuperação paisagística.
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A vegetação existente será 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,

minimizarão

significativamente a ação nefasta da exploração sobre a fauna.

A utilização do equipamento de proteção individual, a aplicação dos silenciadores e
catalisadores nas máquinas e a aspersão de água nas pistas de rodagem e frentes de
desmonte são medidas que reduzirão 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.

Como medidas de minimização dos 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:
 Limpeza e compactação do acesso à pedreira, zonas de trabalho e pistas de circulação
de máquinas, com vista à diminuição dos níveis de empoeiramento locais, bem como do
arrastamento de lamas largadas pelos rodados dos veículos que saem da pedreira, durante
os períodos de intensidade pluviométrica acentuada;
 Circulação a velocidade moderada por parte dos dumpers que efetuam o ciclo de
abastecimento do estabelecimento industrial / enchimento da corta, em particular nos
períodos estival e/ou de vento forte;
 Rega das pistas de circulação no céu aberto, por intermédio de cisterna, e restrição da
velocidade de circulação das máquinas, ações que permitem uma diminuição significativa do
empoeiramento gerado na pedreira.
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E3 − Plano de Recuperação Paisagística

As medidas de recuperação paisagística e de minimização da perturbação ambiental a
implementar na pedreira “Barreiras-Carapinhal” visam a integração da área de intervenção
do projeto de ampliação na paisagem natural.

O modelo de recuperação paisagística e ambiental do projeto tem por objetivo a modelação
e integração da área intervencionada, visando a sua reconversão para uso florestal e
englobando as seguintes medidas e fases de implementação:
 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.

O modelo de recuperação paisagística a implementar assenta nos parâmetros do Plano de
Lavra apresentado, bem como num conjunto de características geomorfológicas e outras
que permitem definir a capacidade do terreno para aceitar um determinado uso após ter sido
intervencionado pela atividade extrativa de recursos geológicos (uso potencial).

Assentes nesses parâmetros e características concluiu-se que os usos potenciais para o
solo afeto à pedreira “Barreiras-Carapinhal”, 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, considerando
ainda o proposto no Plano de Ordenamento Florestal da região, a espécies selecionadas
para os povoamentos florestais são o pinheiro manso.
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E3.1 − Recuperação Paisagística a Implementar no Imediato

As medidas de recuperação paisagística a implementar no imediato consistem num conjunto
de ações que basicamente visam a camuflagem da área do projeto e o barramento de
transeuntes às áreas de trabalhos. Para esta fase, destaca-se a seguinte tarefa:
 Implementação de Talude de Terras no Limite da Pedreira – consiste na colocação de
uma pequena elevação “triangular” no perímetro do núcleo de exploração, numa extensão
total de cerca de 804 m. As dimensões médias deste talude são de aproximadamente 1.5 m
de largura e 1.5 m de altura, pelo que na sua construção serão utilizados cerca de 804 m3
de terras vegetais de cobertura misturadas com os níveis superiores da unidade arenoargilosa;

Na Planta 4 – Planta de Recuperação Paisagística Final, do Anexo 2, representam-se as
tarefas correspondentes a esta fase de recuperação, e os seus setores de incidência. Na
Planta 5 – Perfis, também desse anexo, mostra-se a localização dos taludes em corte
transversal.
E3.2 − Medidas de Recuperação Paisagística a Implementar em Fase com a Lavra

A restituição da área intervencionada pela lavra para uso florestal, contempla basicamente
as seguintes tarefas:
 Colocação do Substrato de Terras Vegetais Sobre os Pisos Finais e Frentes de Inclinação
do Céu Aberto – esta ação consiste na colocação de um horizonte de terras vegetais
(anteriormente armazenadas), sobre a base e patamares finais de escavação, que sirva de
horizonte para efeito da reflorestação de pinheiros mansos. Esta superfície totaliza uma área
com cerca de 44 431 m2, sendo utilizadas as terras vegetais da descubra na sua
concretização, nomeadamente as que sobejaram da construção do talude de proteção ao
bordo superior da escavação (804 m3). Posteriormente à deposição gradual do substrato,
seguem-se as ações de nivelamento, regularização e gradagem desta superfície, através
técnicas executadas por alfaias agrícolas, a que se sucedem as tarefas inerentes à
reflorestação arbórea.
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 Reflorestação Arbórea na Área de Lavra – a plantação arbórea é implementada em fase
com o avanço da lavra segundo um ritmo de “lavra à frente e recuperação atrás”, ou seja,
nos setores/talhões já libertados e após as ações de enchimento e colocação do horizonte
de terra vegetais. A metodologia da plantação obedece a modelos de silvicultura utilizando
espécies pertencentes à vegetação climácica local (pinheiro manso). No total dos 44 431 m2
abrangidos pela tarefa anterior, serão plantados cerca de 4 936 espécimes, em compasso
de 3×3 m, visando a integração da área intervencionada no espaço natural local, bem como
a sua revitalização natural e cénica.

Nas Planta 4 – Planta de recuperação paisagística final e Planta 5 – Perfis, ambas no
Anexo 2, ilustram-se as áreas de incidência das tarefas correspondentes à recuperação
paisagística final.
E3.3 − Técnicas Convencionais de Plantação

As metodologias a utilizar nas tarefas de plantação arbórea extensiva seguem um modelo
de silvicultura aconselhado para povoamento de pinheiro manso (Quadro 5), de forma a
garantir a adaptação das espécies selecionadas ao meio ecológico, fertilidade do solo e
clima da região, tendo-se optado pelo pinheiro manso.
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Quadro 5 − Modelo de silvicultura a implementar nos povoamentos de pinheiro.
Momento

Intervenção

Plantação de 1000 plantas/ha segundo
um compasso de 3x3 m.
2-3 limpezas de mato na linha de
Entre a retancha plantação.
e os 10 anos
Limpeza de mato suplementar.

Critério de intervenção

Ano 0

Quando a vegetação espontânea entra
em concorrência directa com as plantas.
Quando o estrato arbustivo entra em
contacto com a parte inferior da copa.
Eliminação de árvores mortas, doentes e
mal conformadas.

Entre os 8 e os
10 anos

Limpeza do povoamento.

10-15 anos

Só se desramam árvores bem
Desramação das árvores de futuro (300
conformadas, com diâmetros entre 10 e
a 500) até 3-4 m de altura.
15 cm e alturas médias entre 5 e 7 m.

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

1º desbaste: retirar 20 a 40% das
árvores em pé.
2º desbaste: retirar 20 a 30% das
árvores em pé.
3º desbaste: retirar 20 a 30% das
árvores em pé.
Corte final.

Desbaste por baixo. A realizar quando as
copas entrarem em contacto.
Desbaste por baixo. A realizar quando as
copas entrarem em contacto.
Desbaste por baixo. A realizar quando as
copas entrarem em contacto.
Corte de 300 a 500 árvores/ha.

O povoamento florestal é efetuado por exemplares provenientes de viveiro, com maturidade
apropriada e desenvolvimento do sistema radicular, de modo a se atingir um elevado grau
de sucesso da plantação.

No que respeita à densidade do povoamento, tendo em conta as condições do solo e o
índice de crescimento das espécies do repovoamento, esta apresenta-se em compasso de
povoamento quadricular.

No que respeita à metodologia das plantações, em termos genéricos, segue-se a seguinte
sequência de tarefas:
 Preparação da Estação − Consiste no recobrimento das áreas de reflorestação com
terras vegetais e materiais silto-arenosos resultantes do processo extrativo. O material será
transportado para os locais de deposição e seguidamente nivelado, de modo a que a
espessura deste substrato seja de aproximadamente 0,25 metros. Posteriormente, estes
materiais serão mobilizados através da gradagem, com a qual se assegura a
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homogeneização do substrato, garante-se a sua estabilidade e aumenta-se a sua reserva
hídrica estival, além de se promover o desenvolvimento do sistema radicular das plantas.
 Marcações no Terreno − Os locais designados para a abertura de covas e subsequente
plantação dos exemplares de pinheiro deverão ser previamente assinalados por estacas de
pinho ou eucalipto com 30 cm de comprimento.
 Abertura de Covas − As covas ou covachos deverão ser abertas pelo menos 10 dias
antes da plantação, com as seguintes dimensões: 0.3 x 0.3 x 0.3 metros. A abertura das
covas deverá prosseguir manualmente. Depois de fertilizado, o material retirado das covas
será reutilizado no seu enchimento.
 Abertura de Terraço − No caso do terreno apresentar declives acentuados, a preparação
do solo faz-se com recurso à abertura de terraços, socalcos ou degraus, que devem
constituir-se de forma a que a sua superfície tenha uma inclinação de cerca de 30 % dirigida
para cima, com dimensões de cerca de 0.50 × 0.30 m. O solo preparado desta forma
contribui para melhorar a fertilidade da terra, uma vez que retém maiores quantidades de
água da chuva. Esta depressão (terraço) retém as águas de escorrência que contêm
sempre em suspensão e dissolvidas substâncias húmicas e vegetais de considerável valor
fertilizante.

Estas

águas

vão

penetrando

no

solo

com

lentidão,

aumentando

consideravelmente o conteúdo hídrico que mantém a terra fresca na época estival,
possibilitando assim o seu desenvolvimento durante estas épocas.
 Fertilização − Deverão ser adicionados 100 g de fertilizante por cova. 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.
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 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 e dos arbustos,
serão abertos pequenos sulcos na cova, que facilitarão a circulação da água de rega
artificial. As árvores e arbustos 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.

Após a plantação, deve levar-se a efeito um conjunto de procedimentos designados por
práticas culturais, que visam possibilitar o rápido e saudável desenvolvimento das árvores, e
que no cômputo geral se consagram em: monda ou limpeza dos indivíduos secos, fracos ou
doentes; desponta ou derrama dos rebentos e vergônteas; poda ou corte de ramos laterais
para rejuvenescimento da planta.

No que respeita às ações de rega, esta deve ser efetuada após a plantação de forma a
facilitar a aderência da terra vegetal à planta e assim possibilitar uma melhor adaptação dos
indivíduos para que possam vingar grande número. Posteriormente, deverá proceder-se à
rega da plantação, durante o período da época estival, as vezes que se acharem
indispensáveis para o normal crescimento da planta e de acordo com as necessidades da
plantação (no mínimo nos 3 anos seguintes).
E4 − 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.
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Nesse sentido, o caderno de encargos a constar no plano de pormenor deve ter em atenção
as seguintes obrigatoriedades:
 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, 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 pisos finais da corta.
 É da competência do empreiteiro proceder à colocação do enchimento e substrato na
corta através de aterros com espessuras de 0.25 m recorrendo a meios manuais e
mecânicos.
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 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 efectuar marcações nos locais designados para a
abertura de covas, com estacas de pinho ou eucalipto com 30 cm de comprimento.
 É da competência do empreiteiro abrir as covas 10 dias antes da plantação das árvores,
de acordo com as marcações definidas no terreno.
 O empreiteiro deverá abrir as covas manualmente e com as seguintes dimensões: 0.3 x
0.3 x 0.3 metros.
 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 nos taludes e pisos de escavação, segundo uma relação de 50 gr/m2.
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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 deverão ser as que constam nos planos respectivos, 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.
 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
 Os quantitativos de indivíduos a plantar totalizam 4936 minheiros mansos.

Execução das Plantações e das Sementeiras
 Salvo indicações contrárias da fiscalização, o empreiteiro deverá executar as plantações
e as sementeiras definidas no projeto.
 O empreiteiro deverá executar as plantações de acordo com os planos respectivos.
 Salvo indicações contrárias da fiscalização ou do promotor, o empreiteiro deverá realizar
a plantação das árvores entre Outubro e Março.
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 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, o empreiteiro deverá proceder às regas
estabelecidas no projeto de pormenor.

Garantias
 Durante o período de 3 anos de garantia, é da competência do empreiteiro, se
necessário, voltar a semear as áreas que apresentem peladas e retanchar as espécies que
não tenham vingado.
 Durante o período de 3 anos de garantia, é da competência do empreiteiro proceder à
manutenção e conservação da área em recuperação.
E5 − Orçamento para a Implementação do Modelo de Recuperação

O modelo de recuperação paisagística a implementar na pedreira “Barreiras-Carapinhal”
acumula um conjunto de ações e tarefas a executar, as quais foram descritas com detalhe
nas seções anteriores. O orçamento tem em consideração valores atuais, ou seja, os preços
unitários que constam nos Quadros 6a e 6b correspondem a valores médios de mercado e
incluem o custo de todos os trabalhos inerentes à execução das tarefas das várias fases da
empreitada.
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Quadro 6a − Orçamento da recuperação paisagística imediata.
Medidas a Implementar no Imediato
Designação dos Trabalhos

Preço
Unitário
(€)

Unidade

Quantidade

ml

804

1.5

1206

ml

804

1.0

804

Custo (€)

Implementação do Talude de Terras
Transporte e distribuição de terras vegetais para a
elevação triangular a implementar no bordo superior das
escavações
Modelação e correção das terras vegetais para
implementação do talude
Total

2010

Quadro 6b − Orçamento da recuperação paisagística em fase com a lavra e final.
Recuperação Paisagista a Implementar em Fase Com a Lavra
Designação dos Trabalhos

Unidade

Quantidade

Preço Un (€)

Custo(€)

44 431

0.5

22 215

un

4 936

0.5

2 468

un

4 936

2.50

12 340

ano

3

500

1500

Colocação de Substrato de Terras Vegetais Sobre
a Superfície de Enchimento da Corta
Transporte, distribuição, homogeneização,
Ações de nivelamento, regularização e gradagem da
superfície por alfaias agrícolas.

m

2

Reflorestação Arbórea da Área Intervencionada
Abertura de covas, colocação de tutores, fertilização,
preparação da estação e marcação do compasso.
Plantação de pinheiro manso.
Práticas culturais (monda, desrama e podas), tarefas
de manutenção das plantações, fertilizações,
retanchas e regas.
Total

38 523

O custo estimado para a implementação das ações de recuperação paisagística totaliza 40
533 euros, o que representa cerca de 1,0 euros/m2 e cerca de 2500 euros/ano. Estes
valores não se desviam de valores médios de recuperações de unidades similares.
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E6 − Cálculo do Valor da Caução

O valor da caução assenta no seguinte cálculo (alínea a) do nº 5 do Artº 52º do Decreto-lei
nº 340/2007 de 12 de Outubro):
X = Ctrec − (Ctrec / Atl) × (Avg + Arec) = 40 533 − (40 533 / 6,12) × (3,61 ha + 0) = 16 623
euros

em que:
X = valor da caução;
Ctrec = custo total do projecto aprovado para a execução do PARP;
Atl = área total licenciada;
Avg = área licenciada, em metros quadrados, não mexida à data do cumprimento do
respectivo programa trienal
Arec = área explorada já recuperada.
F − FASEAMENTO DA LAVRA E DA RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA

A programação espácio-temporal da lavra em sincronia com as operações de recuperação
paisagística e de mitigação dos impactes produzidos na área intervencionada pela pedreira
“Barreiras-Carapinhal” apresenta-se no cronograma de trabalhos do Quadro 7.

As medidas preconizadas no modelo de recuperação paisagística serão implementadas de
forma sincronizada com a lavra segundo o modelo de “desmonte na frente e recuperação à
retaguarda”. 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. A implementação das ações e tarefas preconizadas no modelo de recuperação
paisagística da pedreira “Barreiras-Carapinhal” em concomitância com o avanço da lavra
visam a geração de uma área totalmente convertida para uso florestal.
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Quadro 7 − Cronograma de trabalhos.
Tarefas

Trabalhos de
recuperação
paisagística em
fase com a lavra

Trabalhos de
recuperação
paisagística no
imediato

Trabalhos de
exploração (lavra)

Vida Útil da
Exploração
(em anos)
0-3
3-16

Ações e medidas a implementar

Desmonte 1 (avanço longitudinal par norte com
desenvolvimento dos patamares de desmonte desde a base)

x

x

Implementação de talude de terras na totalidade do perímetro
x
de exploração.

Colocação gradual do substrato de terras vegetais sobre a
superfície de enchimento (talhões) e nos pisos finais.

x

Reflorestação arbórea nos setores libertados pela lavra e alvo
das tarefas e ações conducentes à plantação.

x
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G – AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Nos parágrafos seguintes descrevem-se medidas a implementar durante a exploração na
pedreira, tendentes à minimização dos impactes a ela associados. Uma avaliação e
descrição mais aprofundadas apresenta-se no relatório síntese do Estudo de Impacte
Ambiental do presente projeto de execução.

G1 – Geomorfologia

Os potenciais impactes negativos na geomorfologia que serão gerados pela nova
exploração, estão relacionados com as alterações topográficas que serão impostas nas
zonas de extração e com o avolumar de terras vegetais e recursos explorados nas áreas de
deposição/stockagem, aspetos que em termos visuais irão descaracterizar a paisagem
existente na área em estudo. Na prática, estes efeitos são fundamentalmente traduzidos
pelos seguintes aspetos: (a) pelo alargamento da escavação que resultará do desmonte da
formação produtiva; (b) pela deposição dos materiais de cobertura provenientes das
decapagens a efetuar no terreno, e (c) pela stockagem temporária das diversas tipologias de
argila.

As medidas mitigadoras dos impactes na geomorfologia (visual e morfológico) induzidos
pela depressão escavada, relacionam-se essencialmente com as medidas propostas no
Plano de Recuperação Paisagística, a implementar no imediato e durante a atividade de
exploração até ao final da vida útil da pedreira.

G2 – Solos e Uso dos Solos

A cobertura de solo e subsolo removida, transportada e resguardada não será contaminada
por qualquer tipo de efluente líquido, resíduo sólido, sucata ou escombreira, que
impossibilite a sua reutilização durante a recuperação paisagística, pelo que os impactes
nesta vertente são nulos.

As ações de decapagem que serão necessárias efetuar no terreno têm no entanto como
consequência a ocupação industrial do solo. Estas ações irão causar no solo e uso dos
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solos impactes negativos diretos, embora elas sejam imprescindíveis ao normal
desenvolvimento da exploração nos locais preconizados.

A ocupação do solo para uso industrial, no caso concreto relacionado com a atividade de
extração de argilas, tem um carácter temporário, estando dependente das reservas
exploráveis. Considerando que todo o processo extrativo irá ser coordenado e concluído
segundo as diretrizes constantes no Plano de Lavra, a reposição de todo o solo decapado
no âmbito da execução da recuperação proposta (imediata e concomitante), deverá devolver
ao espaço o uso existente antes do início da atividade extrativa, concretamente o uso
florestal.

G3 – Águas Superficiais e Subterrâneas

Neste tipo de exploração não existe tratamento mineralúrgico da matéria extraída, pelo que
não haverá produção de resíduos (sólidos ou líquidos, industriais ou domésticos) que
possam contaminar quer as águas superficiais quer os aquíferos subterrâneos.

O equilíbrio do sistema hidrogeológico também não será afetado com a extração das
unidades argilosas. Na verdade, a escavação é superficial e de pequena dimensão, pelo
que não põe em causa o normal funcionamento da rede hídrica local.

G4 – Ecologia

A vegetação existente será obrigatoriamente afetada, desaparecendo no local da
escavação. No entanto, o tipo de vegetação existente nas áreas de exploração não
incorpora espécies de valor e porte que mereçam qualquer tipo de medida especial de
proteção, havendo lugar a reposição vegetativa (replantações) mais para o final da vida útil
da exploração.

A lavra de uma pedreira a céu aberto afasta os animais do local de exploração, que fogem
devido à presença do homem e ao ruído produzido pelas máquinas em funcionamento. No
entanto, a não utilização de explosivos durante o desmonte, a utilização de um número
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reduzido de máquinas, equipadas com silenciadores de escape, e a reduzida dimensão da
escavação minimizarão significativamente a ação nefasta da exploração sobre a fauna.

G5 – Qualidade do Ar

O impacte na qualidade do ar que poderá ser induzido com algum significado pela atividade
da futura unidade extrativa, prende-se com os níveis de empoeiramento no ambiente geral
que serão gerados pela atividade produtiva prevista. A magnitude deste impacte está
diretamente relacionada com a ação do vento que poderá transportar as poeiras a distâncias
consideráveis relativamente ao seu foco de origem, podendo provocar efeitos negativos nas
populações vizinhas.

A mitigação dos impactes na qualidade do ar que eventualmente venham a ser gerados pelo
empoeiramento produzido resultante da atividade de exploração a iniciar no núcleo de
exploração da pedreira passa pela implementação de um controlo periódico dos níveis de
empoeiramento que se irão verificar no ambiente geral e/ou externo à área delimitada pela
unidade extrativa, a efetuar durante a vida útil da exploração. Paralelamente, deverá adotarse um conjunto de medidas conducentes à redução dos níveis de empoeiramento no
ambiente interno da pedreira através de uma maior deposição de partículas no seu interior.

De forma a reduzir os níveis de empoeiramento no interior da pedreira e de os controlar no
ambiente externo, propõem-se as seguintes medidas: (a) Limitar e controlar a velocidade
dos veículos e máquinas pesadas no interior da área da pedreira e nos acessos de terra
batida envolventes, nomeadamente aquando de manobras que impliquem mudanças
bruscas de direção; (b) Regar periodicamente os acessos internos em terra batida, através
de uma aspersão controlada sobre as zonas mais solicitadas e geradoras de maiores
quantitativos de poeiras, utilizando-se para tal um trator-cisterna (autotanque) que à sua
passagem rega, nos dias mais secos e ventosos, os pisos mais solicitados pela circulação
de veículos e máquinas pesadas; (c) Sempre que se justifique, proceder à aspersão
controlada sobre as pilhas de materiais depositados no núcleo de exploração; (d) De forma
a reduzir a erosão pela ação do vento, proteger os depósitos de materiais através da
execução de sementeiras, no caso das terras vegetais, e através de um correto
posicionamento e dimensionamento (evitar depósitos em altura), no caso dos depósitos de

___________________________________________________________________________
Pag. 67

PLANO DE PEDREIRA
pré-stocks de formação produtiva e stocks de produtos acabados; (e) Preservar a vegetação
envolvente que não será afetada pelo projeto de exploração, que se revela bastante útil na
retenção das partículas que são transportadas a maiores distâncias; (f) Evitar o derrube
desnecessário da vegetação de grande porte que envolve a área do núcleo de exploração,
de extrema importância para a fixação das partículas na vizinhança dos focos de emissão;
(g) Executar as plantações arbóreas preconizadas no âmbito da recuperação paisagística a
implementar em fase com a lavra, de forma a reduzir a propagação de partículas para o
exterior do núcleo de exploração, nomeadamente no sentido das povoações mais próximas;
(h) Beneficiar os acessos atualmente existentes à área da pedreira, através do
espalhamento de inertes grosseiros, de regularizações e compactações pontuais, e arranjo
de bermas; (i) Proceder à limpeza e manutenção dos acessos à área da pedreira, não
permitindo a acumulação de grandes quantidades de partículas; (j) Implementação dos
Planos de Monitorização da Qualidade do Ar no Ambiente Externo e Ambiente Interno;

G6 – Ruído

Relativamente à área do projeto, verificam-se os seguintes factos e pressupostos: (a) Os
equipamentos móveis que irão operar na pedreira respeitam os níveis de pressão sonora
medidos de acordo com os procedimentos e condições de ensaio definidos pela norma ISO
6394, cumprindo os níveis de “potência sonora no exterior” medidos de acordo com os
procedimentos de ensaios dinâmicos e condições estipuladas na Diretiva 2000/14/EC da
União Europeia; (b) Não são utilizados explosivos nem no processo extrativo das pedreiras
existentes nem no previsto para o presente projeto; (c) O horário de laboração no núcleo de
exploração enquadra-se com o período diurno; (d) Pelo princípio da adição de fontes
sonoras, o ruído não assume propriedades totalmente cumulativas, ou seja, o ruído medido
no seio de um conjunto de fontes sonoras não é a soma do ruído proveniente de cada uma
delas; (e) Segundo as regras que regem o comportamento da propagação das ondas
sonoras, o ruído vai-se atenuando com a distância, aproximadamente 5 a 6 dB quando esta
duplica a partir da fonte sonora instalada; (f) A área do projeto localiza-se relativamente
longe de habitações isoladas ou aglomerados habitacionais

Não são por isso de prever impactes significativos devido ao ruído que será proveniente do
interior do núcleo de exploração da pedreira.
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A mitigação dos impactes que serão gerados pelo ruído passa pelo controlo periódico dos
níveis de ruído verificados no ambiente geral e/ou externo à área delimitada pela pedreira, a
efetuar durante a vida útil da exploração. Para o controlo dos níveis de incomodidade no
ambiente externo, propõem-se as seguintes medidas: (a) Ao nível da gestão dos
equipamentos produtivos (plano de manutenção e logística), efetuar a manutenção
preventiva dos equipamentos nas oficinas externas, de forma a evitar ruídos parasitas que
neste tipo de equipamentos pesados são sempre consideráveis (folgas, gripagem de
rolamentos, vibrações por desgaste de peças, escapes danificados, etc.); (b) Colocar
silenciadores apropriados nos escapes dos equipamentos móveis e, se possível, diminuir a
intensidade sonora das sirenes de marcha atrás, que se revelam particularmente ruidosas
em alguns equipamentos; (c) Controlar a velocidade de circulação dos equipamentos
móveis nas vias de acesso, uma vez que a velocidade está diretamente relacionada com o
nível de ruído emitido pelo equipamento (motor, transmissão, interação pneu/piso, etc.); (d)
Evitar qualquer tipo de trabalho ou utilização de máquinas fora do período diurno e, dentro
deste, fora do horário laboral de trabalho a implementar na pedreira, de forma a evitar a
ocorrência de impactes (incomodidade) fora deste período; (e) Implementação dos Planos
de Monitorização do Ruído Ambiente e do Ruído no Ambiente Interno.

G7 – Circulação Rodoviária

Os fluxos de tráfego rodoviário com origem na pedreira têm como destino uma unidade de
processamento de argilas da SORGILA, SA localizada a cerca de 40 km para Oeste da
pedreira, na freguesia da Redinha, concelho de Pombal.

Desde que cumpridas algumas regras de segurança, que têm fundamentalmente a ver com
os limites de velocidade permitidos, com a sinalização instalada e com o controlo da
degradação dos pavimentos da zona envolvente à pedreira, não serão previsíveis impactes
negativos na rede viária diretamente relacionados com a entrada em funcionamento do novo
projeto de exploração.

Deverão no entanto ser implementadas medidas de carácter geral que envolvam a
participação da SORGILA, SA, das entidades oficiais competentes e outras, que de forma
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concreta se possam refletir num melhor desempenho por parte dos responsáveis e
trabalhadores na pedreira relativamente à circulação dos veículos pesados afetos à mesma.

Assim, deverão ser implementadas as seguintes medidas: (a) Sensibilizar os motoristas dos
camiões da SORGILA, SA para que procedam à cobertura das cargas transportadas com
uma lona, de forma a reduzir a degradação do pavimento rodoviário por queda indevida de
materiais sobre o mesmo, e/ou por atrito à passagem de outros veículos. Estas indicações
deverão, a título preventivo, ser transmitidas aos motoristas das empresas clientes; (b)
Controlar o acondicionamento e o excesso das cargas a transportar, de forma a evitar a
degradação do pavimento por pesos excessivos; (c) Beneficiação dos acessos em terra
batida atualmente existente à área da pedreira, através do espalhamento de inertes
grosseiros, de regularizações e compactações pontuais, e arranjo de bermas. Manutenção
destes caminhos ao longo da atividade; (d) Sensibilizar todos os condutores para as
limitações de velocidade que devem respeitar quando circulam na vizinhança das
povoações, sobretudo quando vão vazios, uma vez que é nesta situação que aumenta a
incomodidade gerada pela sua passagem e os riscos de acidente.

G8 – Saúde Pública

A utilização do equipamento individual de proteção, a aplicação dos silenciadores e
catalisadores nas máquinas e a aspersão de água nas pistas de rodagem e frentes de
desmonte, são medidas que reduzirão 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 e transeuntes.
H – VIABILIDADE ECONÓMICA
A análise dos aspetos técnico-económicos do Projeto de Ampliação da Pedreira “BarreirasCarapinhal” equaciona os principais fatores que a influenciam, ou seja, por um lado os
custos de produção e investimentos, por outro os preços 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 da telha e do pavimento exturdido.
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As especificações deste tipo de unidades extrativas de argilas 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 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.) de cada tipologia de 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 Ampliação da Pedreira “Barreiras
Altas” 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.

___________________________________________________________________________
Pag. 71

PLANO DE PEDREIRA
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;
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.

H1 – Custos de Exploração do Projeto
Os custos operatórios por tonelada de argila extraída na área do projeto, bem como as suas
principais parcelas, obtêm-se da adaptação de custos médios anuais no exercício da
atividade extrativa desenvolvida em outras unidades produtivas similares, exploradas pela
empresa, conforme se descreve no Quadro 8.
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Quadro 8 – Custos de produção/ tonelada (€).

Setor de Custo (€)
Rubrica

Extração

Mão-de-obra

0,65

Combustível + lubrificantes

0,55

Manutenção + conservação

0,30

Gestão Investimento

Amortizações e encargos financeiros

2,5

Custo do terreno / ton

3,0

Acompanhamento técnico, controlo e ensaios
tecnológicos

0,20

Economato, taxas, expediente, etc

0,10

Custo p/ setor

1,70

0,10

Totais
* custo por m

5,5

7,3
2

Os custos de produção / tonelada de material produzido à “boca da pedreira”, resulta da
adição parcial das várias rubricas que totaliza 7,3 €/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 1,6 Mton)
totaliza uma superfície de 44 431 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:

CTI = (Cpt × Tm × Ae) + Crp = (7,3 × 25,2 × 44 431) + 40 533 = 8 214 060 €
CTI = 8 214 060 €
Em que:
CTI – custo total do investimento para a implementação do projeto (€).
Cpt – custo de produção por tonelada extraída (7,3 €/m2).
Tm – escalar que traduz o peso médio de argila, por unidade de superfície (25,2 ton/m2),
obtido pelo produto entre o peso específico da argila in situ (1,8 ton/m3) e a espessura
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média da camada de argila na área de exploração, considerando o coeficiente de
segurança (0,35 × 40 m = 14 m).
Ae – corresponde à área total de lavra (44 431 m2).
Crp – custos totais da recuperação paisagística (40 533 €).
Deste

modo,

este

tipo

de

abordagem

permite,

uma

análise

técnico-económica

pormenorizada de custos de implementação do projeto (paro o efeito de 8 214 060 €).

H2 – Valorização dos Recursos Minerais

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 especiais;
 Estratégia comercial e implantação da empresa nos vários segmentos de mercado (ex. do
pavimento exturdido e da telha);
 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 em unidades similares à do
projeto, particularmente daquelas que se inserem no mesmo contexto geológico, bem como
na atitude comercial da empresa, as argilas a explorar são agrupadas em duas tipologias 
argila V211 e Argila CPR  que em função das suas características químico-tecnológicas
são comercializadas para os vários setores da industria cerâmica, de acordo com os
critérios e requisitos de aplicabilidade apresentados.

___________________________________________________________________________
Pag. 74

PLANO DE PEDREIRA
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 actuais)
de argilas semelhantes exploradas em unidades similares na envolvente do projeto,
descreve-se no Quadro 9.

Quadro 9 – Valorização dos recursos minerais
Proporção*

Tonelagem

Valor unitário**

Valorização

(%)

(ton)

(€)

(€)

Argila V211

40

447 865

8,5

3 806 853

Argilas CPR

60

671 797

8,5

5 710 275

Tipologia

Total

9 517 128

* proporção relativamente à tonelagem das reservas exploráveis
** valor à “boca da pedreira”

Comparando o montante dos custos de exploração (8 214 060 €) com a valorização dos
recursos minerais (9 517 128 €), verifica-se que a implementação do projeto apresenta bons
índices de viabilidade económico-financeira.
I – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto de Ampliação da Pedreira da “Barreiras-Carapinhal” tem por objetivo a extração,
beneficiação e comercialização das argilas comuns para os vários segmentos da indústria
cerâmica da telha e pavimento exturdido, segundo uma perspetiva de gestão e valorização
tecnológica das reservas exploráveis.

O processo extrativo a desenvolver na área do projeto assenta no cumprimento da
legislação ambiental em vigor, com a aplicação das Melhores Tecnologias Disponíveis
(MTD’s) na exploração de pedreiras a céu aberto por ação de desmonte mecânico.
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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 nem irreversibilidade para
que o meio natural adquira no contexto espaço-temporal o equilíbrio desejável para o local
intervencionado e sua envolvente.

Barracão, Dezembro de 2019

O Técnico Responsável

A Administração

_______________________

______________________
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ANEXOS

Anexo 1a – A pedreira “Barreiras – Carapinhal” foi ainda considerada “Pedreira em Situação
Crítica” com “Grau de Intervenção Moderado” pela Resolução do Conselho de Ministros
nº 50/2019 de 5 de março, tendo essa situação sido comunicada à empresa através do
ofício 02000/DSMP/DPC/19 da Direção Geral de Energia e Geologia – Área Centro. O
presente Anexo refere-se aos relatórios técnicos que suportam a implementação dessas
medidas.

Anexo 1b – Ata da Conferência Decisória referente ao processo de regularização de
atividades económicas na pedreira “Barreiras – Carapinhal” comunicada à empresa através
do ofício nº 3301/DSMP/DPC/18 de 6 de Dezembro da Direção Geral de Energia e Geologia
– Área Centro.

Anexo 2 – Plantas do projeto
Planta 1 – Planta de localização à escala 1/25000.
Planta 2 – Planta de Situação e Sinalética, à escala 1/1000, com indicação dos vértices
de referência e respetivas coordenadas planimétricas.
Planta 3 − Planta Final de Lavra à escala 1/1000.
Planta 4 − Planta de Recuperação Paisagística Final à escala 1/1000.
Planta 5 − Perfis topográficos relativos à situação inicial, final de lavra e recuperação
(escala 1/1000).

Anexo 3 – Plano de Segurança e Saúde

Anexo 4 – Plano de Gestão de Resíduos de Extração
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Anexo 1a – A pedreira “Barreiras – Carapinhal” foi ainda considerada “Pedreira em Situação
Crítica” com “Grau de Intervenção Moderado” pela Resolução do Conselho de Ministros
nº 50/2019 de 5 de março, tendo essa situação sido comunicada à empresa através do
ofício 02000/DSMP/DPC/19 da Direção Geral de Energia e Geologia – Área Centro. O
presente Anexo refere-se aos relatórios técnicos que suportam a implementação dessas
medidas.
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CPG. 002 - Perfis Geotécnicos – Soluções Propostas
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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
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RECONHECIMENTO GEOTÉCNICO NA PEDREIRA N.º 6560 “BARREIROS CARAPINHAL” – MIRANDA DO CORVO
PROC. 25819

1. INTRODUÇÃO
Por solicitação da SORGILA, S.A, foi a Geocontrole, Geotecnia e Estruturas de
Fundação, SA, incumbida de efetuar o reconhecimento geológico-geotécnico de suporte
ao projecto de reposição de zonas de defesa do Barreiro Carapinhal, localizado nas
proximidades de Miranda do Corvo.
Como apoio à realização do reconhecimento geotécnico, dispôs-se, em suporte
informático, de planta topográfica com modelação actual da pedreira. Esta memória
consubstancia

com

detalhe

os

trabalhos

realizados,

apresentando

de

modo

sistematizado os resultados obtidos. Tecem-se igualmente as considerações emergentes
da análise ponderada da informação coligida, tendo em vista a caracterização
geotécnica dos terrenos ocorrentes no perímetro da antiga pedreira.
1.1

Âmbito do Trabalho

A presente pedreira foi sinalizada pelo Plano de Intervenção nas Pedreiras de Situação
Critica que, sinteticamente, identifica as pedreiras de classe 1 e 2 em situação crítica
face aos vários factores de criticidade existentes; o plano de intervenção citado
determinou que 93% das pedreiras identificadas necessitam de estudos prévios e/ou
projectos de execução que possibilitem a identificação de soluções técnicas adequadas
à realização de intervenções de carácter estrutural; de reposição de zonas de defesa, ou
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de estabilização de escombreiras. Sequentemente, foram desencadeados os processos
administrativos de notificação dos exploradores e/ou proprietários dos terrenos onde
estas se localizam, para que estes assegurem as medidas preventivas necessárias.
O presente estudo apresenta as considerações emergentes da análise ponderada da
informação coligida, visando, exclusivamente, a caracterização geotécnica dos terrenos
que vão ser intervencionados pelos trabalhos de reposição da zona de defesa
apropriada, não tecendo quaisquer considerações ao nível de intervenções de carácter
estrutural, de estabilização de escombreiras ou de outras condições geotécnicas que
eventualmente possam existir nas pedreiras visitadas.
1.2

Localização

O Barreiro de Carapinhal concessionado à Sorgila, S.A. está localizado cerca de 1.5 km
a norte de Miranda do Corvo. As vias rodoviárias mais próximas da área em estudo são
a Estrada Nacional 17-1, distando cerca de 100m para oeste da mesma, e a EM 1207,
distante cerca de 150m a 200m a leste do barreiro.

Figura 1.1 - Indicação da localização do Barreiro Carapinhal, sobre Carta Militar de Portugal, Folha 251,
editada à escala 1:25 000, representação sem escala.
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Figura 1.2 - Vista aérea da zona de intervenção (Google Earth - sem escala)

A pedreira em estudo terá uma área aproximada de cerca de 4 Ha
1.3

Enquadramento Geológico e Geomorfológico

Os trabalhos de reconhecimento de superfície, complementados com a consulta dos
elementos bibliográficos existentes, nomeadamente a Carta Geológica de Portugal, folha
19-D de Coimbra, balizaram o estabelecimento do dispositivo geológico do local em
estudo.
A região estudada integra-se na grande unidade morfo-estrutural denominada de Orla
Meso-cenozóica Ocidental, na qual se insere a Bacia Lusitânica. É um domínio com
grande espessura de sedimentos, de geomorfologia suave, com colinas calcárias e vales
-3-
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amplos, pouco profundos e com aluvionamento significativo. É igualmente um domínio
de grande variabilidade litológica, textural e estrutural. Abundam os carbonatos, os
arenitos e os argilitos e, na cobertura quaternária ou plio-quaternária, os materiais
arenosos desagregados que propiciam fácil infiltração da água das chuvas (Almeida, C.,
Mendonça, J. et al).

Figura 1.3: Enquadramento morfo-estrutural da área em estudo, delimitada a vermelho.

O estilo tectónico da Orla Ocidental caracteriza-se pela presença de famílias de
acidentes de direcções variadas que correspondem, em grande parte, ao rejogo post-
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hercínico das fracturas tardi-hercínicas (com direcção NW-SE). Ao longo destes
acidentes a cobertura foi poderosamente deformada por dobras amplas, falhas e dobrasfalha orientadas N-S, que delimitam blocos no interior dos quais a cobertura conserva um
estilo tabular, apenas com deformações de grande raio de curvatura (Ribeiro et al.,
1976). A este respeito merece individualização o controlo tectónico regional centrado na
falha da Nazaré e ao longo dos principais eixos diapíricos, que é responsável pelo
registo essencialmente continental do Cretácico (Campaniano-Maastrichtiano) na Bacia
Lusitânica.
Os terrenos prospectados estão inseridos na Bacia sedimentar da Lousã, constituída por
depósitos areno-conglomeráticos, com génese relacionada com sectores tectonicamente
deprimidos, que funcionam como uma compensação dos elementos soerguidos. Trata-se
de bacias tectónicas, que possuem, em regra, depósitos correlativos da evolução
geomorfológica do Maciço Antigo no fim do Mesozóico e no Cenozóico.
As plataformas da Beira Alta e da Beira Baixa e as bacias da Lousã e de Arganil
correspondem a sectores deprimidos em relação à Cordilheira Central e apresentam
uma orientação predominante NE-SW a ENE-WSW, dita direcção Bética.
A unidade constituinte da Pedreira do Barreiro de Carapinheira está inserida no Grupo
da Serra de Sacões, caracterizado por sedimentos heterométricos, conglomeráticos e
pelíticos, depositados no sopé das serras da Lousã e Açor. Ocorrem sedimentos
designados pela bibliografia como Formação do Campelo (MCP). Esta formação é
representada por conglomerados sobrepostos a sedimentos predominantemente
pelíticos, e areno-peliticos micáceos, de cor verde acinzentada ou amarela, atribuídos ao
miocénico.
A paisagem é marcada pela existência de interflúvios bem definidos e contíguos (Serra
da Via Castanheira), recortados por linhas de água relativamente encaixadas. As cotas
máximas não ultrapassam os 275 m, nas proximidades do Barreiro de Carapinhal. A rede
de drenagem tem orientação preferencial de E para W, confluindo numa linha de água
orientada N-S, afluente da Ribeira Alheda e por sua vez tributária do Rio Dueça ou
Corvo.
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O Barreiro de Carapinhal está localizado numa encosta com cotas máximas da ordem
de 273m, assumindo, actualmente, um desnível máximo da ordem de 32m de altura.
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2. TRABALHOS REALIZADOS
De acordo com os objectivos estabelecidos para esta intervenção, estabelecidos no
ponto 1.1 do presente trabalho, foi efetuado um reconhecimento de superfície em Maio
de 2019, cujos dados coligidos serviram de base para as considerações geotécnicas
apresentadas.
Esta intervenção foi precedida e convenientemente enquadrada pelos indicadores
procedentes da consulta de elementos bibliográficos de geologia regional e informação
geotécnica disponível, acumulada na sequência de inúmeros estudos efectuados pela
Geocontrole nesta zona em condições geológicas correlacionáveis.
2.1

Reconhecimento de Campo

O Barreiro de Carapinhal encontra-se actualmente abandonado e/ou em situação de
lavra suspensa, sendo limitada a W, N e S por conjunto de caminhos públicos com cerca
de 3m de largura média.
Atualmente, verifica-se que a crista do talude NE da pedreira dista entre 0.5m e 4m do
dito caminho. Os taludes adjacentes ao caminho têm pendores próximos de V/H de 1/1.8
(29º com a horizontal) e de 1/1.5 (32º com a horizontal).
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No lado dos taludes localizados no extremo oeste do Barreiro, apresentam pendores
máximos de V/H de 1/2 (25º com a horizontal)
O fundo da exploração está à cota 237m, pelo que os taludes apresentam entre 5m e
15m de altura.
Afloram argilas silto-arenosas esverdeadas, sub-horizontais, cobertas por argilas
arenosas com níveis de calhaus rolados de grande dimensão, susceptíveis a fenómenos
erosivos de abarrancamento ou de ravinamento.,

Figura 2.1- Aspetos dos taludes da exploração que confrontam com os caminhos públicos. Observável
ravinamento desenvolvido nos taludes e acumulação de materiais no pé dos taludes.

São observáveis massas de solos instabilizados (MI e/ou Dv) acumulados na base dos
taludes mais altos e recobrindo grande parte deste, hoje traduzidas pela área
densamente vegetada, provavelmente controlada pela acumulação de água na sua
matriz e pelo ângulo de inclinação menor que apresentam, sintomáticos da resistência
mecânica diminuída que apresentam, face aos terrenos in situ envolventes.
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Figura 2.2 – Pormenor da massa instabilizada de solos, densamente vegetada e com pendor inferior ao dos
taludes envolventes

2.2

Determinação das condições de equilíbrio locais e parametrização dos
terrenos ocorrentes

Face à ausência de caracterização geotécnica concreta dos materiais existentes, optouse por atribuir parametrização característica dos materiais ocorrentes, nomeadamente
parâmetros de resistência em termos de ângulo de atrito interno e de coesão; tomando
como indicadores as condições de equilíbrio observados nas proximidades da área em
estudo, nomeadamente através da observação do ângulo de inclinação das encostas
naturais existentes nas proximidades e que, localmente tem desenvolvimento com
inclinações próximas de 12º e 18º (V/H = 1/5 e 1/3).
Desta forma considerou-se que o material instabilizado estabilizou para um ângulo
próximo das encostas naturais existentes e que possuem um factor de segurança ao
deslizamento de 1.05.
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Seguidamente propõe-se uma caracterização geotécnica sumária das diferentes
unidades geológicas e litológicas definidas pelos trabalhos de reconhecimento de
superfície, tendo em consideração as eventuais necessidades do projecto.
Quadro 2.1 – Zonamento Geotécnico proposto
Ângulo
de
atrito
interno
’
o
()

Coesão
c’
2
(kN/m )

Unidade

Tipo de
terreno

Peso
volúmico
t
3
(kN/m )

Massa
Instabilizada
(MI) e
Depósitos de
vertente (Dv)

Argilas
arenosas
remobilizadas condições
residuais

18

24

0

Formação
de Campelo
(MCP)

Argila arenosa
com blocos de
quartzito
rolados

19

30

0 - 10
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3. DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS
Face ao exposto e considerando que o presente estudo visa fundamentar os trabalhos
de reposição de zonas de defesa e que as zonas de defesa para caminhos públicos
deverão apresentar 15m de extensão, medidos a partir da bordadura da escavação ou
de outro elemento integrante da pedreira, será então necessário o desenvolvimento de
obras de terraplenagens que deverão cumprir as seguintes recomendações geotécnicas:
3.1

Aterros

Admitindo-se que a reposição da faixa de defesa e correspondente regularização
topográfica será feita mediante a construção de aterros, tal obrigará à construção de
aterros com cerca de 19m de altura vertical máxima em pontos isolados.
Da análise das condições geotécnicas estabelecidas pelo reconhecimento efectuado,
decorre então a constatação de que não parecem existir grandes condicionalismos à
estabilidade global dos aterros, desde que seja garantida a remoção geral do horizonte
superficial de solos instabilizados, identificados como massa instabilizada (MI) e/ou
depósitos pé de talude (Dv). Os terrenos presentes são essencialmente argilosos com
comportamento geotécnico mediano a favorável.
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Uma vez assegurado o comportamento resistente da fundação, a estabilidade dos
aterros decorre fundamentalmente das características dos materiais a disponibilizar
pelas escavações, das condições altimétricas e da inclinação adoptada.
Deste modo, sugere-se a utilização generalizada dos solos provenientes da própria
exploração na constituição do corpo de aterros, embora argilosos, considerados
aceitáveis na aplicação em aterros. Aconselha-se a adopção genérica de inclinações de
V/H = 1/2.
Sempre que a inclinação do terreno de fundação dos aterros seja mais agressiva que a
relação geométrica 1/5 (V/H), deverá ser prevista a regularização da fundação à custa da
execução de redentes (denteamento da fundação), com vista a melhorar as condições
de fixação e estabilidade.
Com o intuito de minimizar os riscos de erosão superficial deverá ser aplicado
revestimento vegetal adequado aos taludes em aterro.

3.2

Escavações

A modelação geométrica da reposição da faixa de defesa do caminho público à
exploração em estudo, com cerca de 19 m de desnível máximo, poderá eventualmente
envolver a necessidade de realização de trabalhos de regularização e escavação do
modelado existente, sendo que os solos aflorantes constituem materiais com
comportamento globalmente ripável, podendo ser desmontados na sua totalidade por
processos mecânicos, nomeadamente máquina de lâminas.
Dado que estão envolvidos terrenos miocénicos que demostraram características de
estabilidade francamente desfavoráveis, recomenda-se a adopção genérica de
geometria de escavação de V/H até 1/2.
Quando a amplitude dos cortes a realizar for superior à dezena de metros, recomenda-se
a execução de banquetas sensivelmente de nível com cerca de 3m de largura,
posicionadas a cerca de 8 metros de altura.
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3.3

Soluções Propostas

Uma vez que a geometria de equilíbrio dos taludes de aterro recomendada obrigará à
ocupação de faixas suplementares à faixa de protecção de 15m prevista pela lei das
pedreiras para dentro da própria exploração, foram consideradas soluções alternativas
entre soluções que mantém a cota da via a proteger e solução que altera a cota da via.
As soluções consideradas são: terraplenagens com recurso a terras de empréstimo;
terraplenagens com mediante o equilíbrio entre o volume a escavar e aterrar e com o
mínimo volume de terras de empréstimo e solução, caso seja viável, de repor-se as
servidões a distâncias aceitáveis dos limites da pedreira. Para cada local poder-se-á
utilizar qualquer uma das hipóteses elencadas.
Solução 1 – Trabalho de terraplenagem mantendo a cota da via a proteger.
Nesta solução recorre-se à execução de aterros controlados de forma a estabilizar a via,
esta solução implica o recurso a terras de empréstimo.
Solução 2 – Trabalho de terraplenagem alterando a cota da via a proteger.
Nesta solução rebaixava-se a cota da via e recorre-se a escavações e aterros. Esta
solução consegue equilibrar a escavação com o aterro de forma a minimizar o recurso a
terras de empréstimo. A solução implica a modelação do terreno em ambos os lados da
via.
Solução 3 - Reposição da servidão à distancia mínima legal
Nesta solução o traçado da via é deslocado para uma distância superior ou igual à
mínima legal e obriga a trabalhos de terraplenagem.
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ANEXO I – PEÇAS DESENHADAS

CPG. 001- Planta Geotécnica
CPG. 002 - Perfis Geotécnicos – Soluções Propostas
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Anexo 1b – Ata da Conferência Decisória referente ao processo de regularização de
atividades económicas na pedreira “Barreiras – Carapinhal” comunicada à empresa através
do ofício nº 3301/DSMP/DPC/18 de 6 de Dezembro da Direção Geral de Energia e Geologia
– Área Centro.
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devendo, contudo, serem salvaguardados os condicionamentos estéticos, ambientais
e paisagísticos referidos no artigo 18.° do regulamento.

iii.

Planta de Condicionantes
A área em apreciação insere-se ainda em Espaço de Recursos Geológicos (Área de
Exploração Consolidada).

Não há assim incompatibilidade com os instrumentos de gestão territorial (IGT's) em vigor.

iv.

Regulamento do PDM:

De acordo com o PDM a pretensão é compatível com as disposições constantes do
regulamento do PDM, nomeadamente as referidas nos artigos 18.°, 54.°, 55.° e 57.° do
seu regulamento, devendo, contudo, serem salvaguardados os condicionamentos
estéticos, ambientais e paisagísticos referidos no artigo 18.° do regulamento .

De acordo com parecer da APA, IP - ARH Centro, pela análise da cartografia bem como dos
elementos remetidos no processo verifica-se que não existem linhas de água no local.
Verifica-se ainda que o local de implantação da pedreira não interfere com captações de
água para abastecimento público ou respetivos perímetros de proteção.
Consultado o PGRH, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 52/2016, de 20
de setembro, a massa de água subterrânea é o "Maciço Indiferenciado do Mondego" , com
uma classificação do seu estado de Bom, e a massa de água superficial é a "Ribeira Alhada
com a classificação do seu estado Bom.

b) (Medidas e procedimentos a adotar com vista minimizar impactes decorrentes da
ampliação) c), d), e) (Manutenção da atividade, interesse económico e social,
custos económicos e sociais da desativação, ausência de soluções alternativas,
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Anexo 2 – Plantas do projeto
Planta 1 – Planta de localização à escala 1/25000.
Planta 2 – Planta de Situação e Sinalética, à escala 1/1000, com indicação dos vértices
de referência e respetivas coordenadas planimétricas.
Planta 3 − Planta Final de Lavra à escala 1/1000.
Planta 4 − Planta de Recuperação Paisagística Final à escala 1/1000.
Planta 5 − Perfis topográficos relativos à situação inicial, final de lavra e recuperação
(escala 1/1000).
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Anexo 3 – Plano de Segurança e Saúde
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1. OBJECTIVOS

O exercício da actividade profissional nas indústrias extrativas por desmonte a céu aberto está sujeita a
elevados riscos de acidentes de trabalho e doenças profissionais, derivadas do facto de decorrerem no
exterior, sob a influência de diversos factores, tais como intempéries, movimentação de equipamentos
móveis de elevada potência, queda de blocos, abatimentos, escorregamentos, etc.
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O principal objectivo do presente Plano de Segurança e Saúde é a prevenção de riscos para que todos os
trabalhadores que laboram na exploração estejam o menos possível sujeitos à ocorrência de acidentes de
trabalho e doenças profissionais.

2. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
Localização:
A pedreira “Barreiras-Carapinhal” insere-se no designado Núcleo Extrativo do Carapinhal (que para além
desta pedreira integra a pedreira “Pisca nº 2”; ver Planta nº 1 do Anexo 2), de onde são extraídas argilas
comuns para aplicação na indústria da cerâmica estrutural (telha e pavimento exturdido).
O jazigo mineral explorado, de idade Mio-Pliocénica, onde será implantada a ampliação da pedreira, localizase a Norte da povoação de Carapinhal, entre as estradas EN17-1 e EM1207, na freguesia e concelho de
Miranda do Corvo, distrito de Coimbra. 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.
O município de Miranda do Corvo apresenta uma localização razoavelmente privilegiada relativamente aos
acessos dos principais eixos rodoviários nacionais, principalmente aos IP1 e IP3, o que contribui para o
desenvolvimento da região. O IP1 (A1) localizado a oeste do concelho, a cerca de 17 Km da sede do
município, permite uma ligação segura e rápida a todo o litoral, bem como a Lisboa e ao Porto. A ligação
através do IP3 ou do IC7 permite o acesso ao interior norte da região bem como a ligação à fronteira de Vilar
Formoso.
Centrando-se a análise no território municipal, a rede rodoviária é assegurada, essencialmente, pelas EM633,
EN17-1 e EN342.

Área:
A área de Projecto de Regularização da pedreira “Barreiras – Barreiras Carapinhal” corresponde a uma área
de 61 200 m2 dos quais cerca de 44.431 m2 estão afetos à exploração.
As infraestruturas de apoio à exploração resume-se às instalações sociais e sanitárias, representadas por um
contentor móvel a instalar. As argilas exploradas são processadas para efeito de produção de composições
ou lotes argilosos, numa unidade de loteamento externa à pedreira e localizada a cerca de 40 km da mesma.

Características:
Trata-se da exploração de massas minerais de argilas comuns desenvolvida por desmonte a céu aberto, de
acordo com um plano de lavra e um plano de recuperação paisagística previamente definidos.
Os recursos minerais destinam-se à cerâmica estrutural, nomeadamente para produção de telha e pavimento
exturdido.
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3. INSTALAÇÕES SOCIAIS
Como referido acima, as instalações sociais e sanitárias são caracterizadas por um contentor móvel a instalar
oportunamente na pedreira. São dotadas de sanitários / lavatórios, chuveiros, urinóis e armários, mantidas
em bom estado de higiene, limpeza e conservação.

4. EQUIPAMENTOS
A fim de levar a cabo todas as actividades do processo de desmonte, transporte do material para o
Estabelecimento Industrial e seu abastecimento e carregamento dos camions para expedição, a pedreira está
dotada de um conjunto de equipamentos móveis do tipo: escavadora hidráulica, dumper e pá carregadora.
Quanto a equipamentos fixos eles não existem na pedreira.
5. ACÇÕES PARA PREVENÇÃO DE RISCOS
Em anexo (Tabelas por actividade)

6. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
Tendo por base a legislação respeitante à colocação de sinalização em áreas de exploração de massas
minerais e estabelecimentos industriais, serão tomadas as medidas que providenciem a identificação dessas
mesmas áreas (ver Planta 2 – Planta de Situação e Sinalética do Anexo 2 ao Plano de Pedreira), a saber:
 No entroncamento do caminho público vicinal com o acesso à poligonal da área do projeto, colocação de
sinalização de entrada e saída de viaturas, de limite de velocidade, e de aproximação de trabalhos de
pedreira;
 Na entrada principal de acesso à zona de trabalhos, colocação de painel com indicação da obrigatoriedade
do uso do equipamento de proteção individual, da proibição de entrada a pessoas estranhas, do limite de
velocidade e perigos vários, do número de cadastro nacional da exploração e entidade licenciadora e
contactos do explorador;
 Nos acessos com origem em caminhos públicos contíguos ao setor de exploração, colocação de placas
com proibição de entrada a pessoas estranhas e de propriedade privada;
 No perímetro da área do projeto (em caminhos circundantes), colocação de sinais de perigo relativos à
aproximação de trabalhos de pedreira;
 No perímetro da escavação, colocação 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;

Pág. 3

Pedreira “Barreiras - Carapinhal”, sita em Carapinhal, concelho de Miranda do Corvo

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

CÓDIGO:

/

/

REVISÃO:

7. PRIMEIROS SOCORROS
Para efeitos de assistência a doentes ou sinistrados, existe na pedreira 1 Caixa de Primeiros-Socorros
devidamente apetrechada.
O material constante desse estojo é devidamente controlado por socorrista, mediante a adopção de
procedimentos internos perfeitamente definidos.
Por forma a garantir a prestação de primeiros socorros, existem um socorrista, devidamente habilitado, cujo
nome está indicado nos painéis de actuação em caso de acidente, que se encontram afixados na exploração.
Igualmente estarão afixados cartazes com a indicação dos telefones de urgência a utilizar em caso de
acidente, devendo-se actuar de acordo com procedimento interno do conhecimento de todos os
colaboradores.

8. MEDICINA DO TRABALHO
Tal como estipulado legalmente, todos os trabalhadores serão objecto de exame médico de admissão,
exames periódicos anuais ou de dois em dois anos e exames ocasionais.
Esta actividade é realizada com recurso a Serviços Externos, os quais para o efeito de realizarem os exames
médicos necessários se deslocam à exploração devidamente equipados.
Em virtude do tipo de trabalho e riscos associados, o âmbito dos exames médicos abrangem a espirometria e
audiometria, as quais serão obrigatoriamente controladas anualmente.

9.

PROCEDIMENTOS INTERNOS DE SEGURANÇA

Para além de tudo o que foi definido nos pontos anteriores, a exploração praticará, no que lhe for aplicável,
todas as regras internas existentes e que se encontram compiladas no Manual de Segurança cuja Lista de
Procedimentos, se anexa.
Este Manual de Segurança permite dar a conhecer a todos a política de Segurança da empresa, o sistema de
funcionamento dos serviços de Segurança, os procedimentos de carácter geral a serem aplicados e os de
carácter específico que se destinam a definir as regras e metodologias de trabalho referentes a tarefas de
risco.

10. LEGISLAÇÃO
A legislação que foi seguida para a elaboração do presente Plano de Segurança e Saúde foi a seguinte:
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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

Decreto-Lei n.º 109/2000
(de 30 de Junho)

Altera o regime de organização e funcionamento das atividades de segurança,
higiene e saúde no trabalho
EXERCICIO DA ATIVIDADE DE PEDREIRAS

Lei n.º54/2015
(de 22 de Junho)
Decreto-Lei n.º 340/2007
(de 12 de Outubro)

Disciplina o regime geral de aproveitamento dos recursos geológicos
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
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Decreto-lei n.º 141/95
(de 14 de Junho)

Estabelece as prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde
no trabalho

Portaria n.º 1456-A/95
(de 11 de Dezembro)

Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da sinalização
de segurança e de saúde no trabalho
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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

Define os níveis admissíveis de concentração para substâncias nocivas
existentes no ar dos locais de trabalho em Minas e Pedreiras

Dec.Lei n.º102/2010 de 23/9

Estabelece as concentrações máximas admissíveis em poeiras respiráveis no ar
ambiente em Minas e Pedreiras
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Medidas de Prevenção por Actividade

Atividades de Produção
Actividade
Decapagem
e
limpeza

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

Equipamentos
- Escadora Hidráulica

Riscos

Técnicas de Prevenção

-

Desabamento ou
deslizamento de
terras

-

Tombamento

-

Capotamento

-

Inalação de poeiras

-

Ruído

-

Choque com
objectos

Usar EPI adequado
Utilizar equipamento dotado de estrutura de protecção
contra capotagem (ROPS) e contra queda de objectos
(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 inspeccionadas 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.

- Dumper

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

Actividade
Desmonte
por
meios
mecânicos

Materiais
Unidades líticas
de cobertura
(conglomersado
s) e formação
produtiva
subjacente
(argilas)

Equipamentos
Escavadora Hidráulica

Riscos

Técnicas de Prevenção

-

Desabamento ou
deslizamento de
terras

-

Tombamento

Usar EPI adequado
Utilizar equipamento dotado de estrutura de protecção
contra capotagem (ROPS) e contra queda de objectos
(FOPS)

-

Capotamento

-

Inalação de poeiras
e/ou gases

-

Queda da máquina

-

Ruído

-

Colisão

-

Choque com
objectos

-

Queda de materiais

-

Atropelamento

A altura e a inclinação das frentes de desmonte devem
ser definidas tendo em conta a natureza e a estabilidade
do terreno
As frentes de desmonte acima dos postos de trabalho
devem ser inspeccionadas 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

Actividade

Materiais

Equipamentos

Movimentação e Materiais gresosos

-

Camions

Transporte

-

Dumper

de materiais

de cobertura e
argilas da formação
produtiva até ao
talude de proteção e
às pargas de stocks,
respetivamente

-

Pá –Carregadora

-

Escavadora hidráulica

Riscos
-

Tombamento

-

Capotamento

-

Inalação de
poeiras

-

Queda da
máquina

-

Colisão

-

Atropelamento

-

Ruído

-

Projecção de
materiais

Técnicas de Prevenção
Usar EPI adequado
Utilizar equipamento dotado de estrutura de protecção
contra capotagem (ROPS) e contra queda de objectos
(FOPS)
Verificação e Manutenção periódica das máquinas
Verificação da sinalização luminosa e sonora de marchaatrás
Antes do início das manobras, verificar a presença de
trabalhadores nas imediações.
Delimitar/sinalizar as bancadas, quando definitivas, assim
como todos os caminhos de circulação.

Actividade
Carregamento e
Transporte dos
Agregados

Materiais
Argilas da
formação
produtiva para
expedição

Equipamentos

Riscos

Técnicas de Prevenção

-

Camions

-

Ferimentos

Usar EPI adequado

-

Pá-carregadora

-

Tombamento

-

Dumper

-

Capotamento

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

-

Inalação de poeiras

-

Queda da máquina

-

Colisão

-

Atropelamento

-

Ruído

Verificação da sinalização luminosa e sonora de marchaatrás

-

Projecção de
materiais

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

Utilizar equipamento dotado de estrutura de protecção
contra capotagem (ROPS) e contra queda de objectos
(FOPS)
Verificação e Manutenção periódica das máquinas

Delimitar/sinalizar os caminhos de circulação.

Estruturas de Apoio Social

Actividade
Instalações
Sanitárias

Materiais

Equipamentos

Riscos
Desorganização
Falta de Higiene
Riscos para a saúde

Técnicas de Prevenção
Em qualquer dos casos as instalações sanitárias deverão:
♦ ter pavimento resistente e lavável;
♦ ter ventilação natural conveniente;
♦ pé direito mínimo de 2,60m;
Os dispositivos devem ser equipados, em função do
número de utilizadores.
As bases dos chuveiros devem ser dotadas de estrados
de duche, de preferência constituídos por módulos de
plástico, já que os construídos em madeira estão
desaconselhados pois facilitam a transmissão de doenças
da pele;
Os chuveiros quando agrupados deverão estar separados
por divisórias com altura mínima de 1,70m;
Os chuveiros devem estar dotados de água corrente
quente e fria;
O aquecimento da água será garantido pela instalação de
esquentadores a gás propano ou butano; No caso das
instalações sanitárias serem um edifício independente,
estas devem estar ligadas aos dormitórios que servem ,
por um telheiro, por forma a que o acesso se faça de
modo resguardado e abrigado das intempéries.
As garrafas de gás propano ou butano das instalações
sanitárias serão montadas no exterior.
A instalação eléctrica das instalações sanitárias deverá
ser protegida com disjuntor de 30 m A.
As tomadas de corrente, se existirem, serão equipadas
com terra e terão protecção contra salpicos de água.
As instalações sanitárias devem ser mantidas em boas
condições de higiene e limpeza, sendo limpas e
submetidas
a
desinfestação
e
desinfestação
trimestralmente.
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Dezembro de 2019

Plano de Gestão e Monitorização de Resíduos de Extração

INTRODUÇÃO

O Decreto-lei nº 10/2010 de 4 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-lei n.º 31/2013 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 “Barreiras - Carapinhal” englobam os materiais
do fino horizonte de terras vegetais (solo), assim como a camada de conglomerados arenoargilosos que se sobrepõe à formação produtiva, que são considerados estéreis e que na área da
pedreira apresentam espessuras métricas variáveis consoante o local.

O destino final desses resíduos é a sua reposição nos vazios da escavação 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 submete-se ao
preceituado no Artº 40º do Decreto-lei n.º 10/2010 de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-lei n.º
31/2013, de 22/02.

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 nº 3 do Artº 40º do Decreto-lei n.º 10/2010 de 4 de
fevereiro, alterado pelo Decreto-lei n.º 31/2013, de 22/02, são abrangidas pelas medidas de
recuperação paisagística a implementar no âmbito da implementação do Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística, integrado no Plano de Pedreira.
Em anexo, apresenta-se o Plano de Gestão de Resíduos a implementar na pedreira “Barreiras Carapinhal”. O mesmo dá cumprimento ao disposto no Decreto-lei n.º 10/2010 de 4 de fevereiro,
alterado pelo Decreto-lei n.º 31/2013, de 22/02, nomeadamente no que se refere ao cumprimento
das medidas definidas no n.º 3 do artigo 40º, bem como de acordo com o definido na alínea i) do
artigo 3º do citado Decreto-lei, apresentação do Plano de Gestão de resíduos de acordo com o
previsto no artigo 10º.
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Plano de Gestão e Monitorização de Resíduos de Extração - PGMRE
ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO

a) Evitar ou reduzir a produção de resíduos e a sua perigosidade, em particular mediante a
ponderação:

Objetivos
b) Promover a valorização dos resíduos de extração através da reciclagem, reutilização ou recuperação
dos mesmos, com respeito pelo ambiente;
c) Garantir a eliminação segura dos resíduos de extração no curto e no longo prazo, tendo
particularmente em conta, durante a fase de projeto, o modelo de gestão a observar durante o
funcionamento e no pós -encerramento da instalação de resíduos, privilegiando um projeto que
cumulativamente:

i) Da gestão de resíduos na fase de projeto e na escolha do método a utilizar
para a extração e tratamento dos minerais;
ii) Das alterações que os resíduos de extração possam sofrer devido ao
aumento da área superficial e à exposição das condições à superfície;
iii) Da reposição dos resíduos de extração nos vazios de escavação, depois da
extração do mineral, desde que seja viável em termos técnicos e económicos
e no respeito pelo ambiente;
iv) Da reposição do solo superficial, depois do encerramento da instalação
de resíduos, ou, se tal não for exequível, da reutilização do solo superficial
noutro local;
v) Da utilização de substâncias menos perigosas no tratamento dos recursos
minerais;
i) Requeira pouca e, em última instância, nenhuma monitorização, controlo e
gestão da instalação de resíduos após o seu encerramento;
ii) Evite ou, pelo menos, minimize qualquer efeito negativo a longo prazo,
designadamente, imputável à migração de poluentes aquáticos ou de
poluentes transportados pelo ar provenientes da instalação de resíduos;
iii) Garanta a estabilidade geotécnica a longo prazo de quaisquer barragens
ou escombreiras situadas em plano superior ao da superfície do terreno
preexistente.
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ELEMENTOS DO PLANO DE ACORDO COM O PREVISTO NO Nº 4 DO ARTIGO 10º
Parâmetro
a) Classificação

b) Caracterização dos
resíduos (Anexo III)

Descrição
Instalação de resíduos não classificada na
categoria A e de inertes e de solo não
poluído

Condições específicas
Potenciais perigos: a instalação não apresenta potenciais perigos se cumpridas as medidas definidas no nº 3 do
artigo 40º no que respeita a estabilidade, conforme descrito em item subsequente do presente plano

Informação de base: os elementos a que se refere o nº 1 da Parte C do Anexo III, concretamente os referentes a
atividade de prospeção, extração ou tratamento: a tipo e descrição do método de extração e do processo aplicado; e
a natureza do produto pretendido, derivam dos documentos técnicos do projeto de licenciamento da pedreira,
nomeadamente dos constantes do Plano de Pedreira e Estudo de Impacte Ambiental.
Passado geológico do depósito a explorar: Na área do projeto dominam formações do Pliocénico e Miocénico
constituídas por uma sequência sedimentar de conglomerados e argilas, que se encontram cobertos por um
horizonte de terra vegetal. O depósito é de natureza detrítica, sendo as rochas circundantes também de natureza
sedimentar detrítica. A mineralogia e química do depósito são caracterizadas pela presença de silicatos (quartzo –
SiO2, moscovite – K.SiO2.Al2O3, caulinite – SiO2.Al2O3). A mineralogia e química das rochas circundantes são também
caracterizadas pela presença de silicatos. Trata-se de materiais de baixa densidade e elevada porosidade. O massa
mineral apresenta dimensão regional não quantificada, não revelando alteração supergénica de natureza
Terras vegetais e conglomerados de
mineralógica ou química devido à presença dos materiais de cobertura.
cobertura às argilas exploradas na pedreira Natureza dos resíduos e tratamento pretendido para os mesmos; trata-se de resíduos inertes e de solo não poluído
com as características do maciço in situ, que serão depositados nos vazios da escavação sem qualquer tratamento
prévio. A origem dos resíduos é o local da pedreira, concretamente nas zonas ainda não intervencionadas. O
processo que gera esses resíduos é a decapagem superficial que antecede a extração da massa mineral, assim como
a exploração seletiva dessa massa, conforme descrito mo Plano de Lavra. O transporte dos resíduos é realizado
somente no interior da pedreira, entre as frentes de desmonte e as áreas de armazenamento temporário, e dessas
para as frentes em recuperação ou para a construção do talude de proteção ao bordo superior da escavação.
Classificação de acordo com a Portaria nº 209/2004 de 3 de Março: LER 01 01 02 Resíduos da extração de minérios
não metálicos.
Produção total prevista: 11 000 m3 de solo e 178 000 m3 de conglomerados argilosos
Método de depósito e Forma final de exposição dos resíduos: o método de deposição consiste no enchimento
sucessivo dos vazios da escavação com os materiais terrosos de cobertura, através de camadas com granotriagem
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c) Operação produtora
desses resíduos e
tratamentos subsequentes

Decapagem dos materiais de cobertura,
para exposição da massa mineral, e
exploração seletiva da formação produtiva,
conforme descrito no Plano de Lavra do
projeto. Os resíduos levados a depósito
não sofrem qualquer tratamento

A instalação de resíduos da pedreira não é
d) Impactes sobre o
suscetível de causar qualquer dano ao
ambiente e a saúde humana
ambiente ou à saúde humana

e) Procedimentos de
monitorização e controlo

1) Inspeção visual periódica (semanal) das
condições de estabilidade das pargas de
terras vegetais e estéreis areno-argilosos:
(a) Verificação da ocorrência de
deslocações, fendas e fissuras; (b)
Observação do desenvolvimento de canais
de erosão.
2) Monitorização ao da qualidade das
águas superficiais e das águas
subterrâneas, conforme planos respetivos

normal até às cotas definidas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), com a regularização
subsequente da superfície do terreno para execução das sementeiras e plantações nos locais preconizados. A forma
final de exposição dos resíduos é a sua proteção através das referidas plantações.
Comportamento geotécnico: os resíduos de extração produzidos na pedreira são de granulometria variável, baixa
plasticidade, densidade e teor em água, elevado grau de compactação, resistência ao cisalhamento e ângulo de
atrito, e permeabilidade e índice de vazios moderados a elevados. Trata-se de depósitos de compressibilidade e
consolidação apreciáveis de que não se prevê qualquer instabilidade geotécnica.
Características geoquímicas e comportamento dos resíduos: os resíduos são constituídos essencialmente por
quartzo, micas e argilas, ou seja fundamentalmente por silício, alumínio e oxigénio, com a presença de algumas
bases (potássio). Os resíduos não apresentam quaisquer aditivos. Não sendo submetidos a qualquer tratamento, os
resíduos produzem lixiviados de qualidade semelhante à drenagem produzida pelo maciço in situ. Os resíduos
produzidos na pedreira não contêm sulfuretos.

Os resíduos são constituídos exclusivamente por materiais retirados in situ do local da pedreira, durante a fase de
exploração, e lá recolocados durante a fase de recuperação, sem que durante o processo de transferência ocorra
qualquer contaminação ou adição de outro tipo de materiais. No sentido de evitar ou minimizar qualquer desvio
relativamente à situação prevista, na fase de conceção, construção, exploração e encerramento da pedreira, serão
tomadas pela empresa as medidas aplicáveis constantes dos Artº 11º a 13º
a) A entidade licenciadora e a autoridade de proteção civil territorialmente competente serão informadas, no prazo
máximo de quarenta e oito horas, de quaisquer ocorrências suscetíveis de afetar a estabilidade da instalação ou de
causar efeitos significativos, prejudiciais ao ambiente, demonstrados pelos procedimentos de controlo e
monitorização da instalação de resíduos.
(b) A entidade licenciadora é informada, no prazo máximo de quarenta e oito horas, de quaisquer ocorrências
suscetíveis de afetar os recursos hídricos, que por sua vez informa de imediato a Agência Portuguesa do Ambiente;
c) As medidas de correção necessárias, em caso de resultados indicativos de instabilidade ou contaminação das
águas ou do solo, são atempadamente adotadas;
d) Os registos das ações de monitorização e de inspeção são mantidos até ao encerramento da instalação.
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a implementar

f) Plano de encerramento

g)Detioração da qualidade
das águas

h) Estudo hidrogeológico

i) Justificação

A instalação de resíduos encerra com o
encerramento da pedreira
As medidas destinadas a evitar a
deterioração do estado das águas e a
prevenir e minimizar a poluição do ar e dos
solos, em aplicação do artigo 11º, são as
constantes dos Planos de Monitorização
dos recursos hídricos superficiais, recursos
hídricos subterrâneos e qualidade do ar a
implementar
O estudo hidrogeológico consta do Estudo
de Impacte Ambiental do projeto de
licenciamento da pedreira
A opção escolhida constitui uma operação
"zero" uma vez que no final da operação
de gestão todos os resíduos produzidos,
que consistiam material in situ,
permanecerão in situ, satisfazendo por isso
os objetivos do plano de gestão de
resíduos estabelecido.

Serão garantidas as ações de monitorização referidas no artigo 13.º, quando aplicáveis. Os encargos financeiros
inerentes ao encerramento da instalação integram os encargos inerentes à execução do PARP, os quais estão
definidos no Plano de Pedreira do projeto. A garantia da execução do encerramento da instalação em condições
adequadas e legais é prestada pela caução associada ao projeto e tutelada pela DGEG.
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CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DEFINIDAS NO Nº 3 DO ARTIGO 40º
Implementar o enchimento dos vazios da escavação e talude de terras vegetais de acordo com a
programação e o dimensionamento indicados no Plano de Pedreira, de modo a evitar a
instabilidade das pargas de terras vegetais
Executar as sementeiras sobre a superfície do talude de terras vegetais, que reduzem o potencial
erosivo das águas das chuvas incrementando a estabilidade da estrutura
Garantir a estabilidade dos resíduos de extração, nos termos do disposto na
Limitar e controlar a altura dos depósitos (pargas de terras vegetais e de formação produtiva), de
alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-lei n.º 10/2010 de 4 de fevereiro,
Estabilidade
modo a controlar a erosão e promover a sua estabilidade
alterado pelo Decreto-lei n.º 31/2013, de 22/02, com as necessárias
No contexto do item anterior, utilizar as terras vegetais nas tarefas de enchimento dos vazios da
adaptações.
escavação e de regularização da base e patamares da escavação, dentro de uma calendarização
conveniente e atempada, implementando de forma efectiva o conceito de “lavra à frente e
recuperação atrás”
Implementação integral e faseada do PARP, com destaque para a execução do enchimento
progressivo dos vazios da escavação, do talude de terras vegetais e das plantações arbóreas
Natureza dos Resíduos: trata-se de terras vegetais que não constituem resíduos que provoquem
a produção de lixiviados de qualidade diferente à drenagem produzida pelo maciço in situ.
Evitar a poluição do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas, nos
Nesse sentido, a instalação (vazios da escavação) não constitui um perigo potencial para o solo,
termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-lei n.º 10/2010 de 4 de
Poluição
para as águas subterrâneas ou para as águas superficiais.
fevereiro, alterado pelo Decreto-lei n.º 31/2013, de 22/02, com as
Não estão por isso previstas medidas de controlo da poluição do solo e das águas superficiais e
necessárias adaptações.
subterrâneas, de carácter construtivo, conforme disposto no nº 1 e 2 dos Artº 11º do Dec. Lei
10/2010 de 4/2
Garantir a monitorização dos resíduos de extração e dos vazios de escavação,
Face ao exposto no item “Poluição”, considera-se não se aplicar ao presente caso as medidas de
nos termos dos nº 3 a 5 do artigo 13º do Decreto-lei n.º 10/2010 de 4 de
Monitorização
monitorização enunciadas nos nº 3 a 5 do artigo 13º do Decreto-lei n.º 10/2010 de 4 de
fevereiro, alterado pelo Decreto-lei n.º 31/2013, de 22/02, com as
fevereiro, alterado pelo Decreto-lei n.º 31/2013, de 22/02
necessárias adaptações.
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