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ANEXOS
Anexo 1 – 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 2 – Plantas do PDM de Miranda do Corvo

Anexo 3 – 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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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º6560 “BARREIRAS - CARAPINHAL”

RELATÓRIO SÍNTESE
1 – INTRODUÇÃO

A elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) decorreu entre março e dezembro
de 2019. A empresa promotora do EIA tem a designação social de SORGILA – SOCIEDADE DE
ARGILAS, SA. O projeto diz respeito à ampliação da pedreira N.º6560 denominada “Barreiras Carapinhal”, uma pedreira de argilas comuns, localizada na freguesia e concelho de Miranda do
Corvo, distrito de Coimbra.

Para a realização do EIA a SORGILA, SA recorreu a uma equipa pluridisciplinar constituída por
consultores técnicos com experiência na elaboração deste tipo de projetos, que o realizaram de
uma forma integrada percorrendo as diversas matérias envolvidas, tendo um dos elementos
integrantes da equipa assumido toda a orientação e coordenação do projeto.

2 – APRESENTAÇÃO DA EMPRESA PROMOTORA DO PROJETO
A empresa Sorgila − Sociedade de Argilas, Lda., com sede em Barracão, Apartado 2902, 2401902 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.
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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);

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.
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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.

3 – ANTECEDENTES PROCESSUAIS

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.

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:
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Planta de Localização à escala 1/25 000; Planta Cadastral, Planta de Situação, Planeamento e
Sinalização, Planta de Lavra Final, Planta de Recuperação Final e Perfis Topográficos, 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 1).

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.

4 – PRETENSÃO DA EMPRESA NA AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA
A área de ampliação pretendida, com 36 200 m2 (3,62 ha), tem como intuito a ampliação das
reservas em argilas comuns afetas ao licenciamento, as quais se encontram praticamente
esgotadas na área licenciada. O projeto de ampliação da pedreira tem ainda como objetivo
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adicional concluir o processo de regularização da exploração requerido 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, assim como o processo referente a “Pedreira em Situação Crítica” com “Grau
de Intervenção Moderado” referenciado nos termos da Resolução do Conselho de Ministros nº
50/2019 de 5 de Março.

Concretizado o licenciamento da ampliação, a SORGILA, SA pretende dar continuidade à
extração de argilas comuns com aplicação na indústria da cerâmica estrutural, concretamente dos
setores da telha e do pavimento exturdido, de forma a garantir no curto, médio e longo prazo a
satisfação dos seus clientes. É numa linha de desenvolvimento económico sustentado que a
SORGILA, SA pretende continuar com a sua atividade, tendo como base os seguintes
pressupostos:
 Localização da pedreira num núcleo extrativo de exploração de argilas com este tipo de
aplicação, o Núcleo Extrativo do Carapinhal que integra também a pedreira nº 3785 “Pisca nº 2”
da empresa Umbelino Monteiro.
 Elevada procura desta tipologia de argila no mercado da cerâmica estrutural.
 Custos de extração mais reduzidos pela experiência e pelo know-how que foram adquiridos na
laboração de outras pedreiras similares da empresa.
 Vias regionais privilegiadas de acesso rodoviário à pedreira, o que facilita a expedição do
recurso até ao destino final (central de tratamento de argilas, da SORGILA, SA, localizada na
freguesia da Redinha, concelho de Pombal).
 Quantitativo das reservas e percentagem de matérias-primas de qualidade para os fins a que
se destinam.
 Conhecimento dos mercados e dos canais para escoamento dos produtos.

O projeto de licenciamento da ampliação que se pretende levar a efeito assenta numa área total
de pedreira com 61 200 m2 (25 000 m2 licenciados + 36 200 m2 de ampliação), que engloba uma
área de lavra com 44 431 m2, totalizando 17 769 m2 a área de defesa, conforme o ordenamento
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apresentado na Planta N.º2 do Anexo Plantas ao presente capítulo - Planta de Situação,
Planeamento e Sinalização, à escala 1/1000.

As reservas de argila comum contidas na área de lavra da pedreira permitem uma rentabilidade
económica e sustentada da exploração em consonância com o melhor aproveitamento do recurso
e com a otimização e racionalização dos meios utilizados. Possibilitam a exploração de cerca de
100 000 toneladas de argila por ano, durante cerca de 16 anos.

5 – ENTIDADE LICENCIADORA E AUTORIDADE DE AIA

O licenciamento do “Projeto de Ampliação da Pedreira N.º6560 Barreiras - Carapinhal” é da
competência da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) – Área Centro. A Autoridade de AIA
é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro).

6 – FASE DO PROJETO

O presente EIA visa contribuir para a determinação e avaliação das principais condicionantes
ambientais e dos impactes potencialmente significativos associados à execução do projeto de
exploração (PP - Plano de Pedreira) de argilas comuns na pedreira “Barreiras - Carapinhal”,
permitindo ainda a proposta de medidas mitigadoras dos impactes mais significativos decorrentes
da atividade de exploração no local.

Identifica-se a Fase do Projeto como correspondendo à Fase de Projeto de Execução em
conformidade com as diretrizes constantes no Plano de Pedreira.

O Plano de Pedreira elaborado envolve a execução do Plano de Lavra (PL) em paralelo com a
execução do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) a implementar desde o
início até ao términus da atividade extrativa no local do projeto.

7 - ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO DO PROJETO
Sob o ponto de vista técnico-legal, os documentos elaborados (EIA e PP) têm como objetivo
primordial o licenciamento da ampliação da pedreira N.º6560 “Barreiras - Carapinhal”, cumprindo
o Dec.Lei n.º270/01 de 6/10, republicado pelo Dec.Lei n.º340/07 de 12/10, o procedimento de AIA

Pedreira nº 6560 "Barreiras - Carapinhal" – EIA – RELATÓRIO SÍNTESE

Página 11

nos termos do Dec.Lei n.º151-B/2013 de 31/10, republicado pelo Dec.Lei n.º152-B/2017 de 11/12,
e a compatibilidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor (IGTs).
A área licenciada da pedreira é de 25 000 m2. A área da pedreira sujeita a novo licenciamento e a
procedimento de AIA totaliza agora 61 200 m2, dos quais 44 431 m2 correspondem à área de
lavra.

O desmonte da argila processa-se a céu-aberto com desenvolvimento de degraus direitos com 5
m de altura e 5 m de largura. O desmonte é realizado exclusivamente por meios mecânicos que
incluem a escavadora giratória e o dumper. A produção ronda 100 000 ton/ano de argilas comuns
com aplicação na cerâmica estrutural; a potência dos meios mecânicos afetos ao processo
produtivo totaliza 320 cv; 8 é o número de trabalhadores afetos à pedreira; a profundidade máxima
da escavação será de 40 m (cota base do céu-aberto definida nos 230 m).

A pedreira é vizinha de uma unidade similar designada pedreira “Pisca nº 2”, cuja área conjunta
de implantação e intervenção envolvente ultrapassa claramente o limite dos 15 ha que obrigam o
projeto a procedimento de AIA.

O âmbito do presente EIA foi definido de acordo com o Dec.Lei n.º151-B/2013 de 31/10 que, na
alínea a) do n.º2 do Anexo II, estabelece a obrigatoriedade de realização de um EIA quando
ultrapassado no raio de 1km o limite dos 15 ha de intervenção cumulativa previsto para o caso
geral, razão pela qual o licenciamento da pedreira ficou abrangido pelo procedimento de Avaliação
de Impacte Ambiental, como base a uma avaliação integrada dos impactes causados pela
exploração ao longo e após a sua vida útil, e à discriminação das respetivas medidas mitigadoras
dos impactes negativos. Considerou-se ainda a Portaria n.º395/2015 de 04/11 que regulamenta as
normas técnicas para a estrutura do EIA.
O EIA tem principal incidência nos 61 200 m2 da área da pedreira, pelo que é acompanhado pelo
respetivo PP, cujo conteúdo técnico foi elaborado segundo as diretivas consignadas no Anexo VI
ao Dec. Lei n.º340/07 de 12/10, descrevendo-se a metodologia de exploração do jazigo mineral PL - de uma forma integrada e em articulação com um conjunto de diretrizes de mitigação do
passivo ambiental induzido, e com as medidas de recuperação paisagística preconizadas para a
área a intervencionar – PARP, a implementar durante a atividade e após a vida útil da pedreira.
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8 - ÂMBITO E OBJETIVOS DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

A elaboração do presente EIA decorre da pretensão da SORGILA, SA Lda continuar a explorar a
pedreira “Barreiras - Carapinhal”, na perspetiva de conjuntamente se analisarem os aspetos
relacionados com a ampliação da pedreira e com a atividade de exploração desenvolvida em
conjunto com a pedreira contígua, obtendo-se uma visão global e integrada dos efeitos
provocados no meio ambiente pela presença desta atividade no local, pelo que alguns dos
impactes ambientais a considerar serão avaliados na vertente da análise de impactes cumulativos.
Além da identificação e caracterização dos impactes, o presente estudo visa a proposta de
medidas exequíveis e viáveis que minimizem os principais impactes ambientais instalados e
esperados com a implementação do projeto, e que possam ser reavaliados e integrados em
qualquer fase do desenvolvimento do projeto de exploração no local.
Neste contexto, o EIA tem como principais objetivos:
 Caracterizar a situação atual do ambiente na área de inserção do projeto e na sua envolvente,
de forma a estabelecer um quadro ambiental de referência para a área de influência do projeto.
 Identificar e avaliar as alterações nos parâmetros ambientais, desfavoráveis e favoráveis, que
serão induzidas pela implementação do projeto de ampliação/exploração.
 Numa vertente que se enquadra na análise de impactes cumulativos, identificar, prever e
avaliar as alterações nos parâmetros ambientais, desfavoráveis e favoráveis, que serão induzidas
pela implementação do projeto de ampliação/exploração, de forma a obter uma visão global e
integrada dos potenciais efeitos cumulativos gerados no meio ambiente.
 Definir e recomendar medidas concretas e objetivas de gestão ambiental destinadas a evitar,
minimizar ou compensar os impactes negativos esperados com a implementação do projeto de
ampliação/exploração da pedreira.
 Definir e recomendar medidas de gestão ambiental ou outras, capazes de potenciar os efeitos
positivos que possam advir da implementação do projeto de ampliação/exploração.
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 Indicar medidas de monitorização ambiental, nomeadamente dos parâmetros aferidores da
qualidade do ambiente e suscetíveis de sofrerem modificações negativas acentuadas em
determinada fase do desenvolvimento do projeto de ampliação/exploração.
 Propor, caso se venham a identificar e/ou a prever aspetos merecedores de estudos
aprofundados que não se enquadram no espírito e prazos do EIA, estudos adicionais a realizar
para aqueles aspetos que se consideram de importância relevante e que se encontram
insuficientemente conhecidos.

9 - METODOLOGIA ADOTADA NA ELABORAÇÃO DO EIA

A metodologia considerada para a elaboração do presente EIA seguiu os preceitos e as
disposições consignadas nos Anexos III a VI do Dec. Lei n.º151-B/2013 de 31/10, e no Anexo I da
Portaria n.º395/2015, de 04/11.

Assim, a estrutura do EIA da pedreira “Barreiras - Carapinhal” assentou na especificação das
várias etapas e componentes previstas nos referidos Anexos, tendo-se adoptado as formas de
abordagem mais adequadas às características do projeto e à área onde se insere. Na execução
do presente EIA consideraram-se as seguintes etapas principais:
 A Descrição Geral do Projeto onde, de uma forma sucinta e com base na informação
constante no PP, se pretende justificar a ampliação e a exploração desta pedreira, a produção
de argilas comuns para a cerâmica estrutural, e o prolongamento da atividade no local, tendose para o efeito caracterizado os materiais e as reservas existentes, o processo de desmonte
utilizado, os equipamentos e recursos humanos afetos à exploração, o processo de
transformação a que o recurso mineral é sujeito com vista à sua comercialização, bem como
as instalações auxiliares de apoio à produção. Esta descrição geral permitiu associar as
diferentes ações do projeto de exploração da pedreira com as afetações diretas ou indiretas
que o mesmo induz no meio envolvente ou que poderá vir a induzir durante o período de vida
útil da pedreira.
 A Caracterização da Situação de Referência que tem por objetivo caracterizar os
principais descritores biofísicos e sócio-económicos da área onde se insere o projeto,
nomeadamente: geologia, geomorfologia, recursos hídricos, solos e ocupação do solo, áreas
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regulamentares, infraestruturas viárias, clima e meteorologia, património arqueológico e
arquitetónico, demografia e atividades económicas. Procedeu-se a uma análise mais
aprofundada e pormenorizada dos descritores que potencialmente são aferidores do estado
atual da qualidade do ambiente e que eventualmente poderão ser mais afetados com as
alterações induzidas pela exploração da pedreira, nomeadamente: qualidade do ar, níveis de
ruído, paisagem e ecologia. Consoante o descritor em estudo consideraram-se áreas de
análise distintas, não tendo sido na maior parte dos casos ultrapassada a área da pedreira, a
sua envolvente mais próxima, e as povoações mais próximas. A caracterização da situação de
referência apoiou-se nos levantamentos de campo efetuados, na documentação constante do
arquivo da SORGILA, SA, na informação constante do PP que atualmente está em vigor na
pedreira, na pesquisa e recolha bibliográfica sobre diversos descritores ambientais, e na
análise da informação e tratamento dos dados disponibilizados pelas entidades.
 A Análise de Impactes Ambientais, tendo como objetivo a definição dos seguintes pontos:
• A Identificação e a Caracterização dos Impactes decorrentes da atividade de
exploração atual no Núcleo Extrativo do Carapinhal bem como os que são induzidos pela
exploração da pedreira alvo de estudo. A análise dos impactes incidiu sobre as componentes
ambientais descritas na situação de referência tendo-se, sempre que possível, centrado a
análise nos descritores que tradicionalmente na indústria extrativa mais influenciam a
qualidade ambiental do meio envolvente e a qualidade de vida das populações, como: níveis
de ruído, qualidade do ar, paisagem, infra-estruturas viárias, flora e fauna.
• A Predição e a Avaliação dos Impactes positivos e negativos decorrentes da situação
de exploração no Núcleo Extrativo do Carapinhal, e dos que advêm da exploração da pedreira
alvo de estudo ao longo da sua vida útil. Para a qualificação/quantificação dos impactes
utilizaram-se, de uma forma geral, as categorias constantes no Anexo IV do Dec.Lei n.º151B/2013, de forma a abranger na avaliação as seguintes características: natureza, tipo,
duração, magnitude e significância.
• As Medidas Mitigadoras e Potenciadoras preconizadas, respetivamente, para os
impactes negativos (adversos) e positivos (benéficos) que o projeto induz no meio envolvente.
Estas medidas incidiram sobre os impactes de maior significância identificados e avaliados,
quer os que resultam da situação atual quer os que se prevêem com a evolução da exploração
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em extensão e profundidade. Recomenda-se a implementação e a adoção das medidas mais
adequadas e eficazes para garantir níveis de impacte reduzidos, conducentes a um limiar de
qualidade ambiental e social aceitável na área de influência da pedreira. Por fim, a análise de
impactes ambientais apresenta-se em síntese sob a forma de matriz;
 A Formulação de Medidas de Monitorização, etapa onde foram consideradas medidas de
monitorização dos impactes ambientais, com o objetivo de acompanhar as variações de
determinados parâmetros aferidores da qualidade do ambiente e, desta forma, avaliar as
alterações que efetivamente serão causadas pela implementação do projeto de ampliação da
pedreira “Barreiras - Carapinhal”. Os planos de monitorização propostos, extensíveis ao
ambiente interno da pedreira no âmbito do Plano de Segurança e Saúde dos trabalhadores,
compreendem no essencial a avaliação e pormenorização de aspetos ambientais para os
quais se considera justificável obter um controlo adequado, pelo que irão acompanhar o
desenvolvimento da atividade de exploração no local, sendo eventualmente adaptados e
redimensionados em fases subsequentes desse desenvolvimento.
 O Resumo Não Técnico que, fazendo parte integrante do EIA, constitui um documento
distinto e separado do Relatório Síntese onde, em conformidade com o disposto na alínea s)
do Art.º2.º do Dec.Lei n.º151-B/2013 – CONCEITOS, se “descreve de forma coerente e
sintética, numa linguagem e com uma apresentação acessível à generalidade do público, as
informações constantes no Relatório Síntese do EIA”.

O fluxograma seguinte apresenta, de uma forma simplificada, o esquema geral da metodologia
seguida na realização do EIA da pedreira “Barreiras - Carapinhal”.
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ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO DO PROJETO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

ÂMBITO E OBJETIVOS DO EIA

DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Averiguação do Estado Atual do Ambiente

ANÁLISE DE IMPACTES AMBIENTAIS
Identificação e Caracterização dos Impactes
Predição e Avaliação dos Impactes
Medidas Mitigadoras e Potenciadoras
Matriz de Impactes

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
RESUMO NÃO TÉCNICO

Metodologia adotada na elaboração do EIA.
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10 – DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

10.1 – Considerações Gerais

A área do projeto insere-se numa zona produtiva em argilas comuns com aplicação na cerâmica
estrutural (telha e pavimento exturdido), que se destaca pela ocorrência de argilas amareladas e
avermelhadas atribuídas ao Miocênico e cartografadas como Formação de Campelo.

Para atingir os objetivos preconizados, pretende gerir-se de modo sustentado o aproveitamento
integral e racional do recurso geológico, tanto nos aspetos quantitativos como nos qualitativos, em
consonância com a economia da exploração, com a segurança de pessoas e bens, com o respeito
pelas zonas de defesa, com a proteção do meio ambiente, e com a recuperação ambiental e
paisagística da área intervencionada e envolvente.

No Anexo Plantas do presente capítulo apresentam-se os desenhos da lavra e da recuperação
paisagística com as designações: ♦ Planta Nº1 – Localização; ♦ Planta Nº2 − Situação,
Planeamento e Sinalização; ♦ Planta Nº3 − Lavra Final; ♦ Planta Nº4 − Recuperação Paisagística
Final; ♦ Planta Nº5 − Perfis topográficos.

O projeto de ampliação da pedreira tem como principal objetivo assegurar a continuidade da
produção da tipologia de argilas que atualmente se extrai da pedreira, prolongando-se assim a
atividade extrativa da empresa no Núcleo Extrativo do Carapinhal.

O licenciamento da ampliação que a empresa pretende levar a efeito para a pedreira “Barreiras Carapinhal” assenta numa área de pedreira com 61 200 m2, que engloba uma área de lavra com
44 431 m2 e uma área de defesa com 17 769 m2, conforme a distribuição apresentada na Planta
Nº2 - Planta de Situação, Planeamento e Sinalização (Anexo Plantas do presente capítulo).
Segundo o estipulado no Plano de Lavra, a produção de argilas nos 44 431 m2 da área de lavra
traduzirá às cotas de projeto (cota base dos 230 no setor mais baixo do céu-aberto) reservas
exploráveis de argila comum a rondar os 1,6 Mton, estimando-se que possam ser exploradas
durante os próximos 16 anos, com respeito a uma capacidade de produção de 100 000 ton/ano de
argila.
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Para atingir estes objetivos, a SORGILA, SA pretende gerir de modo sustentado o recurso
mineral, tanto nos aspetos quantitativos como nos qualitativos, promovendo o seu aproveitamento
em condições económicas e no respeito das normas de higiene e segurança de pessoas e bens e
da proteção do meio ambiente, criando condições adequadas ao desenvolvimento de uma
atividade extrativa moderna e competitiva.
A área total de extração irá restringir-se a 44 431 m2 pelo que, sendo explorada até à cota mínima
dos 230 m, encontrar-se-á no final da exploração projetada ocupada por uma escavação com 5
metros de altura por 5 metros de largura, colocando-se os pisos, de baixo para cima, às cotas dos
235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, e 270 m. Com a maior cota superficial do terreno definida aos
272 m, a base do céu-aberto colocar-se-á à cota mínima dos 230 m, sendo que a escavação
projetada atingirá cerca de 40 m de profundidade máxima na praça da pedreira definida a esta
cota base (Planta Nº3 – Planta de Lavra Final do Anexo Plantas do presente capítulo).

10.2 – Enquadramento Geográfico, Acessos e Poligonal da Pedreira

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 Nº1 – Localização do Anexo
Plantas do presente capítulo), 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 das folhas nº 241, 242,
251 e 252 da Carta Militar de Portugal apresenta-se de forma sintetizada na Planta Nº1 –
Localização do Anexo Plantas ao presente capítulo. 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
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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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10.3 – Definição e Quantificação dos Principais Parâmetros da Pedreira
A pedreira “Barreiras - Carapinhal” é delimitada por uma poligonal com 61 200 m2, cuja área de
lavra ocupa 44 431 m2, onde se dará continuidade ao desmonte da argila comum com aplicação
na indústria cerâmica do setor da telha e pavimento. No Quadro 2 apresenta-se, de forma sucinta,
a quantificação de diversos parâmetros associados ao projeto de ampliação/exploração da
pedreira “Barreiras - Carapinhal”.

Quadro 2 – Definição/quantificação dos principais parâmetros da pedreira.
Parâmetros

Área total da pedreira

Definição/Quantificação

61 200 m2

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

Área total de lavra

44 431 m2

Área de defesa

17 769 m2

Área ocupada por stocks de argilas

450 m2

Perímetro da vedação existente ao redor da pedreira

1045 m

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

m

230

Mton / ton

1,6 / 100 000

3

11 110

3

m

177 700

anos

16

€

40 533

m

2

A exploração atual na pedreira confirma a qualidade da argila com aplicação nos setores da telha
e pavimento exturdido da cerâmica estrutural, bem como a sua continuidade lateral e vertical, o
que torna viável a extração até à cota base dos 230 m.

10.4 - Cálculo de Reservas, Produção e Vida Útil da Pedreira

A fórmula utilizada no cálculo das reservas em argilas comuns referentes à pedreira “BarreirasCarapinhal” assenta nos seguintes pressupostos:
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 Na definição prévia dos Modelos Digitais do Terreno (MDT’s) relativos à topografia original
(Planta Nº2 – Planta Situação, Planeamento e Sinalização, no Anexo Plantas ao presente
capítulo) e à prevista para a corta final do céu aberto (Planta Nº3  Planta de Lavra Final, no
Anexo Plantas ao presente capítulo);
 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: 0.35 (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 = 1 599 516 ton = 1,6 Mton
 Vida da exploração prevista: 16 anos (para uma produção provisional de 100 000 ton ano)

10.5 – 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.
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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.

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.
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Na Planta Nº2  Planta de Situação, Planeamento e Sinalização, do Anexo Plantas ao presente
capítulo, 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 Nº5 – Perfis
Topográficos, do Anexo Plantas ao presente capítulo.
10.5.1 − 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.
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10.5.2 – 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 Nº3 − Planta de Lavra Final, do Anexo Plantas ao
presente capítulo. Os perfis longitudinais e transversais correspondentes mostram-se na Planta
Nº5 – Perfis Topográficos do mesmo anexo.
10.5.3 − 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.
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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.

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 Nº2). 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.
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10.5.4  Equipamentos Móveis e Especificações Técnicas

Os equipamentos mecânicos móveis usados nas ações e tarefas do plano de desmonte do projeto
apresentam-se no Quadro 3a e totalizam uma potência de 320 Cv.
Quadro 3a  Descrição dos equipamentos mecânicos usados nas várias atividades do plano de
desmonte a efetivar na pedreira “Barreiras-Carapinhal”.
Equipamento

Marca e Modelo

Quantidade

Potência
(Cv)

CAT 320

1

150

VOLVO A25

1

170

Pá escavadora giratória
de rastos (lagarta)
Dumper de carga
articulado 6×6

Função
Limpeza/Remoção/
Desmonte
Transporte /
Stockagem

10.5.5  Meios Humanos e Regime de Laboração

O quadro de pessoal afeto à atividade extrativa desenvolvida na área do projeto totaliza 8
colaboradores (Quadro 3b).

Quadro 3b – 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.
10.5.6  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.
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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 Nº2 – Planta de Situação, Planeamento e Sinalização
do Anexo Plantas ao presente capítulo), 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;

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.
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Fotos ilustrativas da sinalização colocada na pedreira “Barreiras – Carapinhal”.
10.5.7 − 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.

O Plano de Pedreira é acompanhado pelo respetivo Plano de Segurança e Saúde a implementar
na pedreira “Barreiras-Carapinhal”.
10.5.8 − 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.
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10.5.9 − 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.

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.
10.5.10 − 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
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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.

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.

10.6 – Plano Ambiental e de Recuperação Paisagista

10.6.1 – 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.
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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 1.
 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 3), 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.
10.6.2 − Gestão de Resíduos e Medidas de Proteção Ambiental

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.
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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.
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).

O Plano de Pedreira é Acompanhado pelo respetivo Plano de Gestão de Resíduos de Extração a
Implementar na pedreira “Barreiras – Carapinhal”.

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.
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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.

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;
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 Circulação a velocidade moderada por parte dos dumpers que efetuam o ciclo de carregamento
/ descarregamento das argilas entre as áreas de trabalhos e as zonas de stockagem temporária,
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.
10.6.3 − 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.
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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.

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 areno-argilosa;

Na Planta Nº4 – Planta de Recuperação Paisagística Final, do Anexo Plantas ao presente
capítulo, representam-se as tarefas correspondentes a esta fase de recuperação, e os seus
setores de incidência. Na Planta Nº5 – Perfis Topográficos, também desse anexo, mostra-se a
localização dos taludes em corte transversal.

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,
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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.
 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 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 Nº4 – Planta de Recuperação Paisagística Final e Planta Nº5 – Perfis Topográficos,
ambas do Anexo Plantas ao presente capítulo, ilustram-se as áreas de incidência das tarefas
correspondentes à recuperação paisagística final.
10.6.4 − 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 4a e 4b 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 4a − Orçamento da recuperação paisagística imediata.
Medidas a Implementar no Imediato
Designação dos Trabalhos

Unidade

Quantidade

Preço
Unitário
(€)

Custo (€)

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

804

1.5

1206

804

1.0

804

Total

2010

Quadro 4b − 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 nivelada 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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10.7 – Cronograma do Faseamento da Lavra e da Recuperação

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 5.

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 “BarreirasCarapinhal” em concomitância com o avanço da lavra visam a geração de uma área totalmente
convertida para uso florestal.
Quadro 5 − 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 nivelada da base 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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10.8 – Anexo de Plantas

No Anexo de Plantas apresenta-se a planta de localização com o posicionamento da pedreira
N.º6560 “Barreiras - Carapinhal” no extrato das folhas n.º 241, 242, 251 e 252 da Carta Militar de
Portugal, e as plantas e os perfis da lavra e da recuperação paisagística, as quais assumem os
seguintes números e designações:
♦ Planta Nº1 – Planta de Localização.
♦ Planta Nº2 − Planta de Situação, Planeamento e Sinalização.
♦ Planta Nº3 − Planta de Lavra Final.
♦ Planta Nº4 − Planta de Recuperação Paisagística Final.
♦ Planta Nº5 − Perfis topográficos.
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ANEXO DE PLANTAS
Plantas da Lavra e da Recuperação Paisagística:
♦ Planta Nº1 – Planta de Localização.
♦ Planta Nº2 − Planta de Situação, Planeamento e Sinalização.
♦ Planta Nº3 − Planta de Lavra Final.
♦ Planta Nº4 − Planta de Recuperação Paisagística Final.
♦ Planta Nº5 − Perfis topográficos.
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11 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

11.1 – Considerações Gerais

A Caracterização da Situação de Referência tem por objetivo definir e descrever com exatidão os
principais componentes biofísicos e sócio-económicos da área em estudo, de forma a averiguar
com rigor o estado atual do ambiente na área onde se insere o projeto de exploração da pedreira
nº 6560 “Barreiras - Carapinhal”.

No âmbito dessa caracterização, deu-se particular destaque à área de ampliação da pedreira e à
sua envolvente mais próxima até ao raio de 1km ao redor da área do projeto, uma vez que é no
interior deste “buffer” que se posicionam as unidades similares mais relevantes para a avaliação
de impactes ambientais, nomeadamente os impactes cumulativos, e que no presente caso se
referem à pedreira nº 3785 “Pisca nº 2” com cerca de 13,2 hectares de área intervencionada no
interior do referido buffer (Figura 1).
Neste contexto, e para a referida caracterização, apreciou-se atentamente as especificidades
regionais e locais adstritas à área alvo do projeto de ampliação da pedreira “Barreiras Carapinhal”, cobrindo-se os temas da geomorfologia, clima, geologia, solos e uso do solo
(incluindo o enquadramento relativamente às áreas regulamentares, áreas protegidas e sítios
classificados), ecologia, paisagem, recursos hídricos, infraestruturas viárias, demografia e
atividades económicas, património arqueológico e arquitetónico.

11.2 – Pedreiras Similares - Núcleo Extrativo do Carapinhal (NEC)

Na caracterização da Situação de Referência deu-se especial atenção ao enquadramento
geográfico das unidades similares que se distribuem no raio de 1km em torno da pedreira
“Barreiras - Carapinhal”, perspetivando-se na identificação/avaliação dos impactes ambientais a
análise do efeito cumulativo proporcionado por esta particularidade. No Quadro 6 identificam-se
as pedreiras existentes e a sua localização face à área do projeto, que no presente caso se
resume à pedreira nº 3785 “Pisca nº 2”.
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Quadro 6 – Identificação e enquadramento geográfico das unidades similares.
N.º da
pedreira

Nome da pedreira

Explorador

Localização face à área do projeto –
pedreira nº 6560 “Barreiras Carapinhal”

3785

“Pisca n.º2”

Umbelino Monteiro,
SA

250 m a NE

No presente estudo, considera-se o Núcleo Extrativo do Carapinhal - NEC como sendo formado
pelas pedreiras “Barreiras – Carapinhal” e sua vizinha “Pisca nº 2”, que se distribuem no interior
do buffer identificado na Figura 1. Assim, a Figura 1 é um ortofotomapa recente que ilustra a
posição relativa das pedreiras identificadas no que se convencionou designar por Núcleo Extrativo
do Carapinhal - NEC.

No NEC, a dimensão e geometria das escavações, a tipologia dos equipamentos utilizados, as
pargas de terras vegetais e de outros materiais de cobertura (grés argilosos), e os stocks de
argilas provenientes da atividade instalada, constituem elementos comuns e análogos nas duas
pedreiras referenciadas.

Nas atividades produtivas instaladas, são semelhantes os equipamentos e máquinas utilizadas,
sendo geralmente pesadas e em reduzido número. No interior da pedreira “Barreiras Carapinhal”, apenas se diferencia a ausência de instalação fabril que existe e serve de apoio ao
processamento das argilas exploradas na pedreira “Pisca nº 2”.

11.3 – Domínios Geográficos

Sendo a área de estudo variável consoante o descritor biofísico e/ou sócio-económico em análise,
para cada especialidade ambiental foram desenvolvidos estudos de caracterização da situação de
referência com recurso a metodologias específicas consoante a natureza dos aspetos ambientais
em causa, a escala e/ou grau de análise, e a área de estudo.

Os domínios geográficos foram definidos de acordo com as características dos descritores
biofísicos e sócio-económicos em análise, cobrindo os temas da topografia, clima, geologia, solos
e ocupação da terra (incluindo o enquadramento relativamente às áreas regulamentares do PDM),
ecologia, paisagem, recursos hídricos, qualidade do ar, ambiente acústico, infraestruturas viárias,
demografia, atividades económicas, património arqueológico e arquitetónico.
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No Quadro 7 assinalam-se os domínios geográficos que serviram de base à caracterização de
cada um dos descritores analisados no presente EIA.

Quadro 7 - Síntese dos domínios geográficos para a caracterização dos descritores.
Descritor

Unidades

Unidades

Homogéneas de

Homogéneas de

Caráter Regional

Carácter Local

Topografia/Geomorfologia

Área Envolvente

Área de

Concelho e

à Pedreira

Exploração

Freguesia

X

Clima

X

Geologia

X

Ocupação e Uso dos Solos

X

X

X

X

X

X

X

Ordenamento do Território

X

X

X

Recursos Hídricos

X

X

X

Paisagem

X

Ecologia

X

X

X
X

X

Ambiente Acústico

X

Qualidade do Ar

X

X

X
X

Rede Viária

X

Sócio-Economia

X

Património Cultural:
Arquitetónico e Arqueológico

X

X

X

Definidos os domínios geográficos que serviram de base à caracterização de cada descritor
analisado no presente EIA, e pelo facto da pedreira “Barreiras - Carapinhal” se encontrar em lavra
ativa e o projeto respeitar a uma ampliação da pedreira, a caracterização da situação de
referência assume como um dos principais objetivos a aferição do estado atual da qualidade do
ambiente, principalmente no que diz respeito aos fatores que eventualmente poderão ser mais
afetados com as alterações induzidas pela ampliação da área de exploração.
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11.4 – Domínio do Acesso à Informação

No domínio do acesso à informação, a Caracterização da Situação de Referência apoiou-se
fundamentalmente nos seguintes aspetos:
 No conhecimento da região e na experiência adquirida por esta equipa técnica ao realizar os
PPs e os EIAs de projetos de exploração / ampliação localizados na vizinhança da área do
projeto;
 Na consulta ao Estudo de Impacte Ambiental da unidade similar (pedreira “Pisca nº 2”),
realizado pelo Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro para a empresa Umbelino Monteiro, SA
(Proj. 332/27208 de Outubro de 2014);
 Na interpretação de orto fotos que cobrem a região em estudo e nos levantamentos de campo
efetuados, com maior relevância para os realizados na área do projeto e na envolvente próxima;
 Na campanha de medições efetuada junto aos recetores sensíveis mais próximos do Bairro do
Carapinhal localizado na periferia da cidade de Mirando do Corvo, concretamente para a obtenção
dos níveis de ruído e empoeiramento locais;
 Nas notas conclusivas reportadas aos relatórios de especialidade elaborados, com destaque
para a informação referente à qualidade do ar, ao ambiente acústico, ao património arqueológico e
arquitetónico.
 Na documentação interna da SORGILA, SA, onde se inclui o arquivo processual da pedreira
“Barreiras - Carapinhal” e os estudos elaborados para a área de inserção do projeto,
nomeadamente sobre cartografia geológica e sobre aspetos petrográficos de caráter local e
regional;
 Na informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Miranda do Corvo no âmbito da
consulta efetuada ao PDM em vigor;
 Nos dados fornecidos, através dos respetivos sites na Internet, pelo Instituto Português do Mar
e da Atmosfera (IPMA), pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), pelo Instituto da Conservação
da Natureza e Florestas (ICNF), pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
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Centro (CCDR-C), pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), pela Direção Geral do Património
Cultural (DGPC), pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), pelo
Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG), pela Direção Geral de Energia e Geologia
(DGEG), e pelo sistema de visualização por satélite Google Earth.

11.5 – Enquadramento Geológico, Tectónica e Sismicidade

11.5.1 – 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 2. As unidades
geológicas mais representativas dessa figura descrevem-se nas seções seguintes.

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 areno-pelíticos 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 arenopelitos.

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-argilosa com oxi-hidróxidos de
ferro; a ferruginização penetra apreciavelmente para o interior dos clastos.
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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
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
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(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 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).
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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.

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
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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 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.
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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.

11.5.2 – Tectónica e sismicidade

Na área do mapa (Zona Centro-Ibérica) pode constatar-se que as litologias predominantes estão
organizadas em sinclinórios e anticlinórios da 1ª fase Hercínica, oblíquos às direções dominantes
no sinclinal paleozóico do Buçaco-Penedos de Góis.

As clivagens de fluxo, de crenulação ou de fartura, associadas a esta 1ª fase Hercínica oscilam
entre as direções N55-80W, com pendores genericamente para NE. A orientação geral das
estruturas maiores, com direção média N60W e impostas sobre dobramentos anteriores, largos e
suaves, que teriam uma direção geral E-NE, desenha sigmóides direitos que se inscrevem dentro
de faixas de cisalhamento com direções N10W, paralelas à faixa de cisalhamento direita, PortoCoimbra-Tomar. Estes sigmóides parecem não ser muito afetados, ainda que cortados por falhas
norteadas, paralelas à direção do sinclinal do Buçaco-Penedos de Góis. O flanco Oeste do
sinclinal paleozóico é condicionado por uma importante falha com aquela direção e que origina o
biselamento do flanco oeste do sinclinal Paleozóico.
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A área é retalhada, de um modo muito expressivo, em blocos condicionados por duas importantes
famílias de falhas. A família de falhas com direções N5-25E, ainda hoje ativas e a família de falhas
N55E, que marcam profundamente e socalcam a paisagem geral.

A deformação tectono-estrutural geral pode escalonar-se sobre uma modelagem primária,
Cadomiana, mais expressiva na proximidade da zona da sutura entre as Zonas Centro-Ibérica e
de Ossa-Morena. Esta deformação está orientada para NE ou E-NE.

A organização hercínica correspondente à sua 1ª fase de deformação, resulta de uma
compressão regional principal, NE-SW, que encurta o soco na mesma direção e imprime, nos
dobramentos Cadomianos, dobramentos de dois tipos: de eixo verticalizado e planos axiais
verticais ou bastante inclinados e de eixos sub-horizontais. Os eixos desta 1ª fase nos
dobramentos impostos sobre os estratos do Ordovícico e do Silúrico são, apenas, horizontais a
sub-horizontais, e também se observam sobre o Grupo das Beiras, quando a suavidade dos
dobramentos Cadomianos o determina.

A 2ª fase dos dobramentos hercínicos é menos penetrativa, mas está organizada de modo mais
expressivo no seio dos corredores de cisalhamento direitos e norteados. Esta deformação retalha
e afeta a estruturação anterior, ficando os sectores dentro dessas faixas de cisalhamento
transpressivo, organizadas em sigmóides direitos mais ou menos apertados.

O soco assim deformado é retalhado pela fracturação distensiva, com direção N5-25E, que passa
posteriormente a falhamento esquerdo. Estas falhas são cortadas pela família de falhas N55E e
pelas suas conjugadas, mas, posteriormente, estas vão ser também cortadas e deslocadas pelas
mesmas falhas N5-25E, que ainda hoje estão ativas. A localização do projeto de ampliação da
pedreira “Barreiras – Carapinhal” sobre extrato da Carta Tectónica de Portugal, apresenta-se na
Figura 2a.

Relativamente à sismicidade a pedreira localiza-se numa zona de intensidade sísmica máxima de
VI (Figura 2b), ou seja numa zona onde os maiores sismos ocorrentes produzem como
consequências deslocamentos de móveis nas casas, quedas de estuques e fendas em alvenarias
de má qualidade.
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Figura 2a - Llocalização do projeto de ampliação da pedreira
"Barreiras- Carapinhal" sobre extrato da Carta Neotectónica de Portugal.
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Figura 2b - Llocalização do projeto de ampliação da pedreira
"Barreiras- Carapinhal" sobre extrato da Carta de Intensidade Sísmica de Portugal.
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11.5.3 – 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 de Telhada no topo e na
base a Formação de Campelo, com sequência e espessuras conforme se indica na Figura 2c,

Figura 2c – 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.
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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.

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 2d.

11.6 – Características Tecnológicas da Formação Produtiva

As matérias-primas utilizadas na indústria da cerâmica estrutural, sectores da telha e do
pavimento extrudido, 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 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
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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 2d) apresentam-se na forma de fichas técnicas nas Figuras 3a e 3b, para as respetivas
tipologias argilosas, e incluíram a determinação das frações argilosa, siltosa e arenosa por
Difracção de Raios Laser. 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 8a e 8b.
Em qualquer dos casos, trata-se de argilas com aplicabilidade na cerâmica estrutural,
apresentando as argilas V211 melhor qualidade geral.

Quadro 8a – Resultados da caracterização granulométrica. Valores das frações em %. Locais de
acordo com a Figura 1. ID – Designação da amostra.
Fracção Argilosa

Fracção Siltosa

Fracção Arenosa

Local

ID

1

CPR

53

42.9

4.1

2

V211

97.0

1.3

1.7

Quadro 8b – Resultados da caracterização tecnológica. Locais de acordo com a Figura 1. ID –
Designação da amostra.
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
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16.5
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1.4
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FICHA TÉCNICA
Refª do Produto: Barro Amarelo
Data:
Laboratório

Mai-16

código de laboratório

Características após secagem

Registo da amostragem

(110ºC)
Média

Humidade de extrusão (%)

43516

Desv. Pad.

Local da colheita:

18,2

Data da colheita:

Miranda do Corvo

Retracção verde-seco (%)

4,1

0,2

Resistência à flexão (Kg/cm2)

51

3

Entrada no Laboratório:

10.05.16
Saída do Laboratório
17.05.16

10.05.16

Características físicas após cozedura a diversas temperaturas
Temperatura de pirómetro (ºC):

950

0
Retracção seco-cozido (%)

Temperatura de pirómetro (ºC):

Média

Desv. Pad.

0,2

0,1

1000
Média

Desv. Pad.

1,1

0,4

Retracção seco-cozido (%)

Resistência à flexão (Kg/cm2)

128

20

Resistência à flexão (Kg/cm2)

158

12

Absorção de água (%)

18,1

0,5

Absorção de água (%)

16,5

0,3

1050

Temperatura de pirómetro (ºC):
Retracção seco-cozido (%)

Temperatura de pirómetro (ºC):

Média

Desv. Pad.

2,6

0,3

1100
Média

Desv. Pad.

Retracção seco-cozido (%)

4,7

0,2

Resistência à flexão (Kg/cm2)

226

29

Resistência à flexão (Kg/cm2)

325

14

Absorção de água (%)

13,2

0,4

Absorção de água (%)

7,6

0,3

4,7

0,1

Aparecimento de eflorescências:

Negativo

Positivo

Perda de peso durante a cozedura:

Retracção Seco-Cozido versus Temperatura

Resistência à Flexão versus Temperatura

6,0

600
500

(%)

(Kg/cm2)

4,0

2,0

400
300
200
100
0

0,0
950

1000

1050

1100

950

1000

Temperatura (ºC)

1050

1100

Temperatura (ºC)

Cor do produto após cozedura

Absorção de Água versus Temperatura

Ver provas de ensaio às diversas temperaturas
20,0

Análise granulométrica (Moído a 1mm)
(%)

15,0

Malha dos Peneiros (mícrons)
1000

10,0

500

250

125

90

63

45

% de resíduo (valor acumulativo)
5,0

0,5

2,7

Detecção carbonatos

0,0
950

0,9

1000

1050

Temperatura (ºC)

1100

na fracção arenosa
Data:

10,1

14,5

Sim

Não

18,3
Vestígios

X
O Responsável:

Figura 3a - Características da Argila CPR

FICHA TÉCNICA GERAL
Refª do Produto:

Argila V211

Data:

Mar-18
Código de laboratório: vários

Características físicas após secagem

(110ºC)

Registo da amostragem
Origem : Miranda do Corvo

Média

Desv. Pad.

Humidade de extrusão (%)

20

2

Retracção verde-seco (%)

4,5

0,6

e homogeinização dos lotes.

Resistência à flexão (Kg/cm2)

79

18

Registo: Anos de 2013 a Março 2018

Amostragem: Colheita ao longo da formação

Características físicas após cozedura a diversas temperaturas
Temperatura de pirómetro (ºC):

Temperatura de pirómetro (ºC):

950
Média

Desv. Pad.

Retracção seco-cozido (%)

2,6

1,1

Resistência à flexão (Kg/cm2)

559

21

Absorção de água (%)

9,3

1,6

Temperatura de pirómetro (ºC):

1000

Retracção seco-cozido (%)
# Resistência à flexão (Kg/cm2)
Absorção de água (%)
Temperatura de pirómetro (ºC):

1050

Média

Desv. Pad.

5,4

1,0

626

50

2,4

2,2

1100
Média

Desv. Pad.

Média

Desv. Pad.

Retracção seco-cozido (%)

6,6

0,5

Retracção seco-cozido (%)

6,4

0,4

Resistência à flexão (Kg/cm2)

597

83

Resistência à flexão (Kg/cm2)

573

107

Absorção de água (%)

0,2

0,1

Absorção de água (%)

0,2

0,1

Perda de peso durante a cozedura:

7,2

0,4

Cor do produto após cozedura:

RESISTÊNCIA À FLEXÃO versus TEMPERATURA

8
7
6
5
4
3
2
1
0
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(Kg/cm2)

(%)

RETRACÇÃO versus TEMPERATURA

ver provas de cozedura
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0
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Temperatura (ºC)
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1100

Temperatura (ºC)

Granulometria (% resíduo)

ABSORÇÃO DE ÁGUA versus TEMPERATURA

1 mm

12
10

500µm 250µm 125µm

90µm

63µm

Média

0,2

0,3

0,4

0,6

0,7

1,0

Desv.Pad.

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,4

(%)

8
6

Metodologia de trabalho

4

● moagem da amostra em moínho de martelos até

2

granulometria inferior a 1mm;

0
950

(procedimento interno)

1000

1050

Temperatura (ºC)

1100

● conformação de provetes por extrusão em fieira
sem qualquer dispositivo de vácuo;
● cozedura em mufla eléctrica (aquecimento 2ºC/min com
patamares de 30 min a 600ºC e de 60 min à temparetura máxima).

Figura 3b - Características da argila V211

11.7 – Enquadramento Geomorfológico
11.7.1 – Geomorfologia Regional
Na região em estudo, os caracteres geomorfológicos regionais apresentam forte relação com o
contexto geológico, descrito no capítulo anterior, conforme se descreve nos parágrafos seguintes.

No confronto de duas realidades geomorfológicas, o Maciço Antigo (na porção Ocidental do
Maciço Hespérico) ante-Mesozóico e a Orla Meso-Cenozoica Ocidental, a morfologia do espaço
abrangido pela região de Miranda do Corvo encontra justificação não só na competência
diversificada das litologias, como também nas estruturas que com elas se conjugam; e isto na
grelha das alterações (espaciotemporais) climáticas observadas. Contudo, a temporalidade das
formas é questão que ainda não ganhou suficientes apoios para afirmação. E é por este complexo
sistema de questões que afrontamos a linearidade do Maciço Marginal de Coimbra (bloco
soerguido da Série Negra) à expressão simpática dos degraus traçados no largo monoclinal meso
cenozoico, a declinar para ocidente. São aliás estas regras que comandam o relevo por onde se
tem estratificado Coimbra.

E se este é o quadro para leituras a ocidente, a sul, elas entram, obrigatoriamente, pelo afrontar
da Serra da Lousã (1204 m no Castelo do Trevim) soerguida na continuidade estruturada da
Cordilheira Central. Da convergência destas duas unidades morto-estruturais, o Maciço Marginal e
a Serra da Lousã (serras de xisto onde os quartzitos e os granitos não bastam para as
transformar), pelo encontro das farturas que as promovem, define-se a Depressão da Tola, onde
as formações de S. Gião (Toarciano) e de Lomba de Alveite (Cretácico) se apertam para SSW. É
aqui que se estabelece a reunião das fraturas de Vale de Todos (com injeções diapíricas e na
continuidade daquela de Nazaré-Leiria-Pombal), com aquela que se continua para Sul, pelo
Espinhal.

A “Bacia da Lousã”, complexa na sua geometria, apresenta-se construída por corpos arenoconglomeráticos resultantes de coluvionamentos e aluviamentos de paleo-fluvius que teriam
estado sob comando das vicissitudes da Cordilheira Central e de um nível de base geral posto
sempre para ocidente. É nestes corpos que se guardam testemunhos quer dos soerguimentos
diferenciados das serras, quer dos consequentes sentidos de hierarquização do rio Ceira, posto
que foi na causalidade do Mondego. Não é pois despiciendo pensar-se não só na exumação
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progressiva de antigos aplanamentos, aceitando ou não o modelo de etchplanação (=
etchplanatión), como também num percurso diferente para um Mondego plistocénico (?), então
afluente do Ceira.

Do confronto dos depósitos com as superfícies de aplanamento tidas por correlativas, sempre
encontraremos razões para o historiar das paisagens. Se as superfícies culminantes de um e
outro lado do Mondego (superfície da Aveleira, 535 m na margem direita; superfície do Carvalho,
451 m na margem esquerda) forem lidas como equivalentes, então o desencontro (cerca de 100
m na vertical) terá de harmonizar o traçado do rio, com a própria regra da sua evolução. Outro
tanto não se afigura quando pretendemos estender esta mesma superfície mais para ocidente,
para aquela que culmina as serras de Rabaçal e Sicó. Para isso, haveria que julgar o significado
dos poucos depósitos sedimentares guardados no Maciço Marginal, relativamente aos correlativos
(?) da Orla, o valor da plataforma de Aimalaguês e também a temporalidade relativa da evolução
cársica daquelas mesmas serras calcárias.

No todo deste espaço, o que nos parece de mais evidente, é aceitarmos, como tem sido aceite,
uma morfologia essencialmente pliocénica e/ou plistocénica, progressivamente afeiçoada.

11.7.2 – Geomorfologia Local

A poligonal da pedreira "Barreiras - Carapinhal" localiza-se numa área de cumeada da margem
direita do Rio Corvo. Trata-se de 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.

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),
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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 (Figura 4).

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.

A Figura 4 ilustra a topografia da bacia da ribeira dos Castanheiros, no interior da qual se
posiciona a pedreira de "Barreiras - Carapinhal".

O mapa de declives da bacia do Ribeiro dos Castanheiros e da envolvente à pedreira de
"Barreiras - Carapinhal" apresenta-se na Figura 5. Conforme se pode observar, grande parte da
bacia e a pedreira localizam-se numa zona com declives moderados (10–15%) relacionados com
o seu posicionamento nas encostas da Serra da Lousã. Ou seja, não obstante a bacia em termos
regionais se localizar numa zona relativamente aplanada do sopé Norte da Serra da Lousã, em
termos locais, devido ao encaixe do vale do Ribeiro dos Castanheiros ser relativamente
acentuado, esta bacia apresenta declives moderados.

11.8 - Solos

11.8.1 – Considerações Gerais

A caracterização e classificação dos solos da região de Coimbra e daqueles que cobrem a
envolvente à área da pedreira "Barreiras - Carapinhal" foram efetuadas com base na seguinte
informação:
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Figura 5b - Mapa de exposição de encostas da envolvente
à área do projeto de ampliação da pedreira
"Barreiras-Carapinhal".

48000

.
!
Ponte Nova

.
!

47500

.
!
Vale Salgueiro

Bairro Novo

Quinta da Vista Alegre

47000

48000

.
!

Morada

.
!

.
!

Carapinhal

46500

48500

.
!

Vale da Cabreira

.
!

48500

Vale Salgueiro

Pisão
. do Rio
!
Porto
Serra da Via
.
!
.
!
Quinta da Granja
.
!

West (247.5-292.5)
Northwest (292.5-337.5)
North (337.5-360)

-14500

 Para o enquadramento à escala regional utilizou-se informação de carácter geral, como sendo
o Atlas do Ambiente que descrimina os tipos de solo mais frequentes em todo o território nacional
(unidades pedológicas da cartografia de solos à escala 1/1000000);
 Para o enquadramento à escala local utilizaram-se os dados da Carta de Solos publicada pela
FAO e pela UNESCO em 1988 bem como os elementos disponíveis referentes às unidades-solo
da Carta de Solos de Portugal (SROA, 1970 e 1973; Cardoso, J.C., 1974) e, com base neles,
relacionaram-se os tipos de solo mais frequentes na região de Coimbra / Miranda do Corvo com
os parâmetros ambientais e fatores humanos que mais influenciam a formação e desenvolvimento
dos perfis de alteração, como sendo a topografia, o clima, o substrato rochoso, a vegetação e as
ações antrópicas.

Sendo que os solos ocorrentes refletem as características do substrato geológico que os
suportam, estando a sua génese relacionada fundamentalmente com a alteração das rochas de
natureza sedimentar que ocupam a maior parte da região, o reconhecimento de campo efetuado
em zonas relativamente próximas da área do projeto, permitiu validar alguns dos aspetos de
carácter geral suscitados pela cartografia da tipologia de solos elaborada para a região alvo de
estudo, bem como tecer algumas considerações mais pormenorizadas sobre as características
morfológicas e estruturais dos solos ocorrentes na área do projeto e sua envolvente mais próxima.

11.8.2 – Unidades Pedológicas Dominantes

Para a identificação e caracterização das unidades pedológicas dominantes, considerou-se
adequado centralizar a análise numa área abrangente ao nível do concelho onde se insere o
projeto, focalizando-se posteriormente a análise ao nível da área da pedreira e sua envolvente. De
acordo com o Atlas do Ambiente, a região de Miranda do Corvo localiza-se numa área ocupada
fundamentalmente por Cambissolos, Fluvissolos e Litossolos (Figura 6a).

Sendo do conhecimento geral que a geologia determina de forma inequívoca o tipo de solo que se
desenvolve à superfície da Terra, na região de Miranda do Corvo a relação genética entre os tipos
rochosos e os tipos de solos manifesta-se nas seguintes associações (comparar Figura 2 com
Figura 6a):
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Figura 6a - Mapa de solos do concelho de Miranda do Corvo e da envolvente à área do
projeto de ampliação da pedreira "Barreiras-Carapinhal".

 Sobre os metassedimentos do Proterozóico Superior (filitos negros ou cinzentos escuros e
metagrauvaques ou metaquartzovaques), designados por Série Negra, desenvolvem-se os
Litossolos êutricos;
 Sobre os metassedimentos do Neoproterozoico (Grupo das Beiras), conhecidos como
Formação de Boque-Serpins, desenvolvem-se Cambissolos húmicos;
 Sobre os sedimentos do Cretácico e Pliocénico, nomeadamente as formações de Lomba do
Alveite, Picadouro, Telhada, Campelo e Buçaqueiro, desenvolvem-se Cambissolos dístricos;
 Sobre os depósitos de cobertura aluvionares, geram-se fluvissolos êutricos.

A pedreira "Barreiras - Carapinhal" localiza-se num sector onde se desenvolvem Cambissolos
dístricos.

11.8.3 – Caracterização dos Solos da Pedreira

Sendo a área da pedreira ocupada exclusivamente por Cambissolos, referem-se de seguida as
características principais desta tipologia de solos. 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 6b). Nestes perfis, o horizonte A é húmico
e apresenta espessura média a rondar os 22 cm; o horizonte B é câmbico e franco-arenoso,
apresentando espessura média próxima dos 32 cm; o horizonte C é arenoso apresentando
espssura média próxima dos 38 cm; e o horizonte R, que corresponde à rocha sedimentar, iniciase 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;
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Figura 6b - Perfil tipo dos cambissolos da pedreira.

11.8.4 – Uso dos Solos

Restringiu-se a análise da ocupação e uso dos solos a uma área alargada em redor da pedreira
"Barreiras - Carapinhal", abrangendo cerca de 3 × 3 km2.

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
ocupadas por explorações de recursos geológicos (pedreira "Barreiras - Carapinhal") ou por
outras atividades industriais (parque industrial de Miranda do Corvo).
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Sistemas culturais e parcelares complexos

Figura 7a - Mapa de uso dos solos da envolvente à área do
projeto de ampliação da pedreira "Barreiras-Carapinhal".
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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).

O mapa da Figura 7a, representativo do uso atual dos solos na região, descreve a distribuição
espacial dos usos do solo no interior e na envolvente da área definida pela poligonal da pedreira
"Barreiras - Carapinhal". As fotos da Figura 7b ilustram alguns aspetos dessa ocupação, na
envolvente próxima da pedreira (ocupação florestal e antrópica).

Figura 7b – 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.
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11.8.5 – Capacidade do Uso do Solo no Interior da Pedreira

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). Um modo de estabelecer o uso
potencial é a partir da Classificação de Capacidades.

Segundo este método, o critério de classificação depende dos seguintes fatores: declive, textura e
pedregosidade do solo, clima, humidade (drenagem e disponibilidade de água), e risco de erosão.
A estes fatores acrescem os parâmetros intrínsecos à própria área intervencionada pela lavra, tais
como:
 Dimensão e profundidade máxima da corta – 6,1 hectares e 40 m, respetivamente.
 Volume de escombros disponíveis para as tarefas da recuperação paisagista, que representam
cerca 15% da volumetria total dos materiais extraídos considerando o rácio entre a coluna de
materiais de cobertura sem aproveitamento (6 metros) e a coluna total extraída (46 metros, sendo
40 de argilas com aproveitamento cerâmico).
 Existência de terras vegetais no interior da pedreira, de qualidade aceitável para formar o
substrato para as sementeiras preconizadas.
A opção relativamente ao modelo de recuperação e destino a dar ao espaço intervencionado pela
pedreira “Barreiras - Carapinhal", assenta na conjugação e ponderação de todos os fatores que
direta ou indiretamente podem condicionar o modelo de recuperação paisagística para o local,
tendo como objetivo primordial e final atingir uma recuperação paisagística conforme o modelo
ilustrado pelas Plantas de Recuperação Paisagística (vide Desenhos Nº4 e Nº5 do Anexo Plantas
- Planta de Recuperação Paisagística Final e respetivos Perfis).

Atendendo ao substrato de natureza areno-argilosa, às características climáticas do local, aos
povoamentos de espécies arbóreas e arbustivas já existentes, conclui-se que após o términus da
atividade extrativa o modelo selecionado para o uso potencial para os solos afetos à pedreira é a
reconversão para uso florestal com plantação de pinheiros mansos.
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11.9 – Planeamento e Ordenamento do Território

O planeamento e o ordenamento do território constituem uma política fundamental para o
desenvolvimento sustentado das regiões, integrando diversas medidas globais e sectoriais que
contribuem para a promoção do desenvolvimento local e para o melhoramento das condições de
vida das populações residentes. O conhecimento prévio da ocupação do solo, a análise das
perspetivas de evolução demográfica e das variáveis de desenvolvimento social e económico, e a
materialização dos conceitos de proteção do ambiente e conservação da natureza, são alguns dos
fatores mais relevantes para se implementar um correto e eficaz ordenamento do território numa
determinada área e/ou região.

Para o estudo da relação dos solos com figuras de Planeamento, Ordenamento e Áreas de Uso
Condicionado 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 com os sítios da Lista
Nacional de Sítios e Zonas de Proteção Especial (ZPE) integrados na Rede Natura 2000 (item ii).

Numa outra vertente, analisou-se o enquadramento da área da pedreira com o Plano Regional de
Ordenamento Florestal do Pinhal Norte Interior (PROF-PIN), em conformidade com o Decreto
Regulamentar nº 9/2006 de 19 de Julho.

11.9.1 – Plano Diretor Municipal

A 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Miranda do Corvo encontra-se em vigor desde 2014,
através do Aviso n.º 8473/2014, publicado em Diário da República nº 139, II Série de 22 de julho.

Em 07 de junho de 2019, a Câmara Municipal deliberou submeter à discussão pública a Proposta
da Alteração à 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Miranda do Corvo, tendo decorrido o
prazo de consulta pública entre 09 de setembro de 2019 até ao dia 18 de outubro de 2019.
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A alteração do PDM em vigor teve por base os seguintes pressupostos: (a) potenciação da
oportunidade de desenvolvimento de diversas dinâmicas económicas existentes, no sentido
da regularização, reestruturação, modernização ou expansão de algumas empresas instaladas
no território; (b) clarificação do disposto no artigo 57.º do Regulamento do Plano, relativo à
instalação das atividades industriais em Espaços de Recursos Geológicos; (c) Consideração
de outras alterações do quadro normativo que não ponham em causa o modelo de
desenvolvimento territorial definido para o concelho.

Relativamente ao item (b), com interesse para o presente estudo, a alteração da redação do Artº
57.º pretendeu alargar a possibilidade de outros tipos de usos nos espaços classificados como
“Espaços de Recursos Geológicos”, potenciando assim as oportunidades de desenvolvimento de
diversas dinâmicas económicas existentes, no sentido da regularização, reestruturação,
modernização ou expansão de algumas empresas instaladas no território, que de outro modo se
tornarão obsoletas e se tornarão ruínas o que não dignifica o território nem a economia concelhia.

Nesse contexto, o Artº 57º passou a integrar uma alínea c) com a seguinte redação “c) Em casos
devidamente justificados e quando aceites pela Câmara Municipal, a construção de novas
edificações destinadas indústria, comércio, serviços e instalação de atividades relativas às
operações de gestão de resíduos.”

CARTA DA RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL - RAN

A Reserva Agrícola Nacional (RAN), criada pelo Decreto-Lei nº 196/89 de 14 de Junho, encontrase legalmente definida pelo Decreto-Lei nº 73/2009 de 31 de Março, com a redação do DecretoLei nº 199/2015 de 16 de Setembro. A RAN é o conjunto das áreas que em termos agroclimáticos,
geomorfológicos e pedológicos apresentam maior aptidão para a atividade agrícola. A RAN é uma
restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial, que estabelece um
conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo, identificando quais as permitidas
tendo em conta os objetivos do presente regime nos vários tipos de terras e solos.
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Constituem objetivos da RAN:

a) Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do desenvolvimento
da atividade agrícola;

b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola;

c) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do território;

d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais;

e) Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma diversidade e
uma sustentabilidade de recursos às gerações seguintes pelo menos análogos aos herdados das
gerações anteriores;

f) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação
da Natureza;

g) Adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de prevenir
situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso «solo».

No Anexo 2 (Planta de Ordenamento do PDM de Miranda do Corvo - 1.2 - Estrutura Ecológica
Nacional; Planta de Condicionantes do PDM de Miranda do Corvo - 2.1 - Património natural),
apresenta-se a cartografia da Reserva Agrícola Nacional (RAN) abrangida pelo Município de
Miranda do Corvo e concretamente pelo projeto de ampliação da pedreira “Barreiras –
Carapinhal”. Verifica-se que este projeto não interfere com nenhuma mancha de terreno incluída
na RAN.

CARTA DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL - REN
A Reserva Ecológica Nacional (REN), criada pelo Decreto-Lei nº 321/83 de 5 de Julho, foi
redefinida pelo Decreto-Lei nº 93/90 de 19 de Março, diploma que foi sujeito a diversas alterações
e revogado pelo Decreto-Lei nº 166/2008 de 22 de Agosto que no presente estabelece o seu
regime jurídico, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019 de 28 de Agosto.
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A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade
ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção
especial. A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial
especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do
solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos
de áreas.

A REN visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objetivos:

a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos
biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços
ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas;

b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação
marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em vertentes,
contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a
sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens;

c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação
da Natureza;

d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da
União Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais.

Na definição da REN, a legislação prevê a identificação de sistemas biofísicos relevantes, como
por exemplo:

Áreas de Proteção do Litoral – (a) Faixa marítima de proteção costeira, b) Praias, c) Restingas e
ilhas–barreira, d) Tômbolos, e) Sapais, f) Ilhéus e rochedos emersos no mar, g) Dunas costeiras e
dunas fósseis, h) Arribas e respetivas faixas de proteção, i) Faixa terrestre de proteção costeira, j)
Águas de transição e respetivos leitos, l) Zonas de proteção das águas de transição;
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Áreas Relevantes para a Sustentabilidade do Ciclo Hidrológico Terrestre – a) Cursos de água e
respetivos leitos e margens, b) Lagoas e lagos e respetivos leitos, margens e faixas de proteção,
c) Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência ecológica da REN, bem como os
respetivos leitos, margens e faixas de proteção, d) Áreas estratégicas de proteção e recarga de
aquíferos;

Áreas de Prevenção de Riscos Naturais – a) Zonas adjacentes, b) Zonas ameaçadas pelo mar
não classificadas como zonas adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos
Hídricos, aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, c) Zonas ameaçadas pelas cheias
não classificadas como zonas adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos
Hídricos, d) Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, e) Áreas de instabilidade de
vertentes.

No Anexo 2 (Planta de Ordenamento do PDM de Miranda do Corvo - 1.2 - Estrutura Ecológica
Nacional; Planta de Condicionantes do PDM de Miranda do Corvo - 2.1 - Património natural),
apresenta-se a cartografia da Reserva Ecológica Nacional (REN) abrangida pelo Município de
Miranda do Corvo e concretamente pelo projeto de ampliação da pedreira “Barreiras –
Carapinhal”. Verifica-se que este projeto não interfere com nenhuma mancha de terreno incluída
na RAN.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

De Acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Miranda do Corvo,
apresentada no Anexo 2 (Planta de Ordenamento do PDM de Miranda do Corvo - 1.1 Classificação e qualificação do solo), a área do projeto insere-se num espaço classificado como
“Espaços de Recursos Geológicos – Área de Exploração Consolidada”.

Nos termos do Artigo 55.º do regulamento do PDM de Miranda do Corvo (1ª Revisão, publicada
em 2014), “nas áreas de exploração consolidada ocorre uma atividade produtiva significativa de
depósitos minerais e ou de massas minerais e que correspondem às áreas licenciadas ou em vias
de licenciamento”. Nesse contexto, o presente projeto de ampliação enquadra-se com o espírito e
princípios do PDM em vigor, sendo portanto compatível com esse Instrumento de Gestão
Territorial.
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Relativamente a outras figuras do ordenamento do território, designadamente as consagradas nas
demais folhas que compõem a Planta de Ordenamento:
- Folha 1.2 - Estrutura Ecológica Nacional;
- Folha 1.3 - Infraestruturas e equipamentos de segurança;
- Folha 1.4 - Zonamento Acústico: Zonas sensíveis, zonas mistas e zonas de conflito;
- Folha 1.5 - Património edificado e arqueológico.

Verifica-se a não interferência com nenhuma delas, conforme se poderá constatar através da
consulta ao Anexo 2 - Plantas de Ordenamento.

PLANTA DE CONDICIONANTES

No que respeita a outras condicionantes impostas no Plano Diretor Municipal de Miranda do
Corvo, concretamente as representadas nas folhas da Planta de Condicionantes (Anexo 2):
- Folha 2.1 - Património natural;
- Folha 2.2 - Património classificado e infraestruturas;
- Folha 2.3 - Povoamentos florestais percorridos por incêndios;
- Folha 2.4 –Proteção ao risco de incêndio - Perigosidade

Regista-se somente a presença de uma pequena parcela de área com perigosidade de incêndio
Alta na folha 2.4. Por outro lado, o limite Sul da pedreira é marcado pela Estrada Municipal MD
1207 (Estrada Municipal Distribuidora), porém encontram-se salvaguardadas no Plano de Pedreira
as distâncias de defesa regulamentares a este tipo de vias (50 metros).

Para dos aspetos indicados no parágrafo anterior, verifica-se que no interior do projeto de
ampliação ou na sua vizinhança próxima estão ausentes quaisquer das condicionantes
englobadas na legenda desta planta, como marcos geodésicos, património edificado, património
natural (nascentes e/ou margens e zonas inundáveis), rede de gás natural (gasoduto), sistemas
de abastecimento de água e/ou tratamento de águas residuais (ETARs), equipamentos escolares
e/ou de saúde e outros.
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11.9.2 – Áreas Protegidas e Áreas Classificadas

No que diz respeito a outras figuras de planeamento legalmente definidas por Planos Especiais de
Ordenamento do Território, nomeadamente as que incidem sobre Áreas Protegidas, Sítios
Classificados, Áreas de Proteção da Convenção RAMSAR ou Zonas de Proteção Especial (ZPE),
pode constatar-se que a área do projeto de ampliação da pedreira “Barreiras – Carapinhal” se
encontra significativamente afastada de qualquer território deste tipo. As Figuras 8, 9a,b e 10
ilustram a distribuição das Áreas Protegidas, Sítios Classificados, Áreas de Proteção da
Convenção RAMSAR e ZPE localizadas na envolvente alargada da área do projeto de ampliação
da pedreira “Barreiras – Carapinhal”, demonstrando esse afastamento.

11.9.3 – Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Norte Interior (PROF-PIN)

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Norte Interior (PROF-PIN) foi aprovado
pelo Decreto Regulamentar nº 9/2006 de 19/7, publicado em Diário da República nº 138, 1ª Série.
O PROF-FIN foi suspenso parcialmente pela Portaria nº 78/2013 de 19 de Fevereiro, suspensão
que incidiu sobre os artigos 40º and 44º, ou seja sobre todos os aspetos referentes a Defesa da
floresta contra incêndios (zonas críticas, gestão de combustíveis, redes regionais de defesa da
floresta, depósitos de madeiras e de outros produtos inflamáveis, e edificação em zonas de
elevado risco de incêndio).

O PROF-PIN apresentou um diagnóstico da situação na região, à altura da sua elaboração, com
base numa ampla recolha de informação necessária ao planeamento florestal, e efetua uma
análise estratégica que permite definir objetivos gerais e específicos, delinear propostas de
medidas e ações tendo em vista a prossecução de uma política coerente e eficaz, bem como
definir normas de intervenção para os espaços florestais e modelos de silvicultura, aplicáveis a
povoamentos tipo, com vista ao cumprimento de um conjunto de objetivos.

A organização dos espaços florestais e respetivo zonamento, nesta região, é feita ao nível de subregiões homogéneas, que correspondem a unidades territoriais com elevado grau de
homogeneidade relativamente ao perfil de funções dos espaços florestais e às suas
características, possibilitando a definição territorial de objetivos de utilização, como resultado da
otimização combinada de três funções principais. Foram delimitadas nesta região as seguintes

Pedreira nº 6560 "Barreiras - Carapinhal" – EIA – RELATÓRIO SÍNTESE

Página 71

170000

175000

180000

185000

370000

´

190000

PENACOVA

365000

!

VILA NOVA POIARES

COIMBRA

!

!

360000

360000

365000

370000

165000

355000

355000

ÁREA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO
DA PEDREIRA " BARREIRAS-CARAPINHAL"

LOUSÃ

!

!

!

345000

MIRANDA DO CORVO

345000

!

PENELA

340000

340000

!

335000

Área do projeto

165000

0

ANSIÃO

Paúl de Arzila

!
170000

175000

2,5

5 km

330000

335000

!

330000

!

350000

350000

CONDEIXA-A-NOVA

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

180000

185000

!

190000

Figura 8 - Enquadramento da área do projeto com áreas protegidas. Base Legal: 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). Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB).

170000

!

175000

180000

!190000

185000

´

355000

ÁREA DO PROJETO

350000

CONDEIXA-A-NOVA

LOUSÃ

!

!

355000

165000

350000

160000

MIRANDA DO CORVO

345000

345000

!
!

PENELA

340000

340000

!

335000
330000

330000

335000

!

!

!

ANSIÃO
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

325000
320000

Pedreira "Barreiras-Carapinhal"
ALVAIÁZERE

SÍTIOS CLASSIFICADOS

!

Arzila (PTCON0005)
Sicó/Alvaiazere (PTCON0045)

160000

165000

170000

0
175000

180000

185000

2,5

5 km

315000

320000

325000

!

190000

Figura 9a - Enquadramento da pedreira"Barreiras-Carapinhal" com sítios classificados. Base Legal: sítios da Lista Nacional
de Sítios, no presente integrados na Rede Fundamental da Conservação da Natureza (RFCN) criada pelo
Decreto-Lei nº 142/2008 de 24 de Julho (item ii da alínea a) do nº 1 do Artº 5º desse diploma).
Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB).

165000

170000

175000

180000

185000

375000

160000

´

370000

375000
370000

!

155000

365000

365000

!

!
MONTEMOR-O-VELHO

ÁREA DO PROJETO

355000

!

350000

CONDEIXA-A-NOVA

350000

355000

360000

360000

COIMBRA

!

MIRANDA DO CORVO

!

345000

345000

!

SOURE

340000

340000

PENELA

!

335000

335000

Pedreira "Barreiras-Carapinhal"

CONVENSÃO RAMSAR
Paul de Arzila (3PT017)
Paul de Madriz (3PT004)

!
155000

330000

330000

Paul do Taipal (3PT004)

POMBAL

ANSIÃO

!
160000

165000

170000

175000

0

2,5

5 km

!
180000

185000

Figura 9b - Enquadramento da pedreira "Barreiras-Carapinhal" com áreas de proteção da Convensão Ramsar
(2 de Fevereiro de 1971). Base Legal: áreas abrangidas por designações de conservação de carácter supranacional
integradas na Rede Fundamental da Conservação da Natureza (RFCN) criada pelo Decreto-Lei nº 142/2008 de 24 de Julho
(alínea b do nº 2 do Artº 27º desse diploma). Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB).

375000

!

165000

170000

175000

180000

185000

190000

195000

375000

160000

370000

370000

´

PENACOVA

365000

!

COIMBRA

!

VILA NOVA POIARES

360000

360000

365000

!

355000

355000

ÁREA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO
DA PEDREIRA "BARREIRAS-CARAPINHAL"

LOUSÃ

MIRANDA DO CORVO

350000

350000

CONDEIXA-A-NOVA

!

!

345000
PENELA

!

CASTANHEIRA DE PERA

340000

SOURE

!

340000

345000

!

330000

335000

!

325000

!

POMBAL

ANSIÃO

!

Área do projeto
Paúl de Arzila (PTZPE0005)

160000

165000

170000

0
175000

180000

185000

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

2,5
190000

5 km

325000

330000

335000

!

195000

Figura 10 - Enquadramento da área do projeto com zonas de proteção especial. Base Legal: Zonas de
Proteção Especial (ZPE) da Rede Natura 2000, no presente integradas na Rede Fundamental da Conservação da Natureza
(RFCN) criada pelo Decreto-Lei nº 142/2008 de 24 de Julho (item ii da alínea a) do nº 1 do Artº 5º desse diploma).
Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB).

sub-regiões homogéneas: Alto Mondego, Alto Alva, Vale do Alva, Lousã e Açor, Floresta da Beira
Serra, Sicó e Alvaiázere, Pampilhosa e Alvelos, Cova da Beira e Gândaras Sul.

O PROF-PIN, incluindo a base cartográfica, encontra-se disponível no sítio da Internet da
Autoridade Florestal Nacional, nomeadamente em http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/gestaoflorestal/ppf/profs/prof-do-pinhal-norte-interior. Com base na cartografia disponibilizada, elaborouse a Figura 11a onde se projeta o projeto de ampliação da pedreira “Barreiras – Carapinhal” sobre
o mapa das sub-regiões homogéneas abrangidas pelo PROF-PIN. Verifica-se que a pedreira se
localiza na sub-região homogénea Floresta da Beira Serra. A figura revela ainda que a poligonal
da pedreira não é atravessada por nenhum corredor ecológico.

De acordo com o Artigo 27º do Decreto Regulamentar nº 9/2006 de 19/7, na Sub-região
Homogénea Floresta da Beira Serra, as espécies de árvores florestais e correspondentes modelos
de silvicultura a incentivar e privilegiar nesta sub-região são os constantes do seguinte Quadro 9.

Quadro 9 - Espécies de árvores florestais e correspondentes modelos de silvicultura a incentivar e
privilegiar na sub-região homogénea Floresta da Beira Serra.
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Figura 11a - Projecção do projeto de ampliação da pedreira "Barreiras - Carapinhal"
sobre a Carta de Sub-Regiões Homogéneas do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior.
O projeto localiza-se na SRH Floresta da Beira Serra. Fonte: AFN.

11.9.4 – Áreas Percorridas por Incêndios

O Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro, alterado, por ratificação, pela Lei nº 54/91, de 8 de
Agosto, pelo Decreto-Lei nº 34/99, de 5 de Fevereiro, e pelo Decreto-Lei nº 55/2007, de 12 de
Março, estabelece, no seu Artº 1º, a proibição, pelo prazo de 10 anos, de várias ações nos
terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, em áreas não classificadas nos
planos municipais de ordenamento do território como solos urbanos. Estas proibições visaram
combater o fenómeno da ocorrência de fogos florestais provocados com a finalidade da destruição
das manchas florestais, com vista à posterior ocupação dos solos para outros fins,
designadamente urbanísticos, englobando especificamente o seguinte:

a) A realização de obras de construção de quaisquer edificações;

b) O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que
possam ter um impacte ambiental negativo;

c) A substituição de espécies florestais por outras técnicas e ecologicamente desadequadas;

d) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros efluentes
líquidos poluentes;

e) O campismo fora de locais destinados a esse fim.

Nos últimos 10 anos, a área do projeto não foi atravessada por nenhum incêndio (Figura 10b).
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Figura 11b - Áreas ardidas na envolvente da área do projeto (período 2009-2018). Fonte: ICNF

11.10 – Caracterização Climática

No presente estudo, a caracterização do clima faz-se segundo duas despectivas distintas:
 Uma focalizada nas bacias hidrográficas do rio Mondego e da Ribeira dos Castanheiros;
 Outra de incidência espacial, utilizando como estação de referência, a estação
meteorológica de Coimbra-Bencanta.

No primeiro caso, tivemos por objetivo a visualização da distribuição dos meteoros mais
importantes (precipitação, temperatura, vento), numa extensão alargada  bacias do rio Mondego
e da Ribeira dos Castanheiros.

No segundo caso, pretendemos fornecer informação detalhada sobre a totalidade dos descritores
climáticos, utilizando para tal uma estação que tivesse disponível essa informação e que pudesse
ser utilizada como referência devido à sua proximidade relativamente ao local do projeto. No caso
em concreto, utilizou-se como estação de referência a estação meteorológica de CoimbraBencanta (posicionada 13,9 km para NW da pedreira), por ser a que apresenta o registo
climatológico de melhor qualidade.

Em qualquer das abordagens foram considerados valores médios da normal climatológica de
1961-1990, considerada de referência pelo IPMA (https://www.ipma.pt/pt/enciclopedia).
11.10.1 − Análise no Contexto das Bacias do Rio Mondego e da Ribeira dos Castanheiros

A precipitação na bacia hidrográfica do rio Mondego apresenta grande variabilidade, quer em
termos espaciais quer em termos sazonais. A análise efetuada assenta nos registos de 46
estações meteorológicas cuja distribuição espacial se ilustra na Figura 12a.

Nota-se uma tendência para o aumento da precipitação anual no sentido dos pontos mais altos
das serras a Sudeste (corredor Estrela − Açor − Lousã) e Noroeste (corredor Buçaco − Caramulo
− Lapa) do leito do rio, conforme se pode deduzir através da comparação entre as Figuras 12a e
12b (modelo digital da bacia hidrográfica do rio Mondego).
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A tendência geral é alterada na parte central da bacia, a qual apresenta precipitações elevadas a
toda a largura da bacia, muito provavelmente devido à interposição de sectores das serras da
Lousã e do Buçaco com andamento NW-SE, representados essencialmente pelas cristas
quartzíticas do Armoricano de Penacova (Figuras 12a e 12b). Salienta-se na Figura 12b o aspeto
morfológico relativo à separação entre a Serra do Buçaco (a Oeste) e a Serra da Lousã (a Este)
por vale abrupto correspondente ao grande acidente tectónico Verin−Régua−Penacova, conhecido
por falha de Vila Real.

A variabilidade sazonal da precipitação é observável na Figura 12a. Em termos médios, os meses
mais pluviosos, Janeiro e Outubro, apresentam precipitações superiores a 130 e 160 mm/mês,
respetivamente. Estas precipitações contrastam fortemente com as dos meses de Junho e Julho,
que rondam os 10−15 mm/mês. Em termos absolutos a situação é muito semelhante, sendo que
os valores máximos alcançados em Janeiro e Outubro sobem acima dos 270 mm/mês e os
valores mínimos alcançados em Agosto e Setembro são nulos.

A precipitação na bacia hidrográfica da Ribeira dos Castanheiros está limitada a valores entre 800
e 900 mm/ano, tal como a precipitação no interior da poligonal do projeto de ampliação da
pedreira “Barreiras-Carapinhal” que pode prever-se rondar os 850 mm/ano (Figura 12a).

A distribuição de temperaturas médias anuais na bacia hidrográfica do rio Mondego mostra-se na
Figura 13a. Observa-se um incremento da temperatura de NE para SW, com os valores mais
baixos a rondar os 7ºC e a serem registados no alto da serra da Estrela, e os mais altos a
aproximar-se dos 17ºC e a ocorrerem no triângulo Figueira da Foz − Coimbra − Pombal. Em
termos médios, as temperaturas mais elevadas ocorrem em Julho e Agosto, com valores que
superam os 20ºC, enquanto o mês mais frio é o de Janeiro, que apresenta temperatura média
anual abaixo dos 10ºC.

Na zona coberta pelo projeto de ampliação da pedreira “Barreiras – Carapinhal” a temperatura
média anual ronda os 15,5ºC.

Os valores médios anuais e mensais da evapotranspiração potencial (ETP), relativos às bacias do
Rio Mondego e da Ribeira dos Castanheiros, assinalam-se na Figura 13a. Constata-se que a
parte central da bacia é a que apresenta os maiores valores da ETP, sempre superiores a 780
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mm/ano, enquanto os extremos NE e SW se quedam por valores variáveis entre 780 e 500
mm/ano. Em termos mensais, e à semelhança da temperatura, os meses com maior demanda de
água são os de Julho e Agosto, com ETP > 100 mm/mês, e os com menor demanda de água os
de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, com ETP < 30 mm/mês.

Na bacia da Ribeira dos Castanheiros e na zona coberta pelo projeto de ampliação da pedreira
“Barreiras – Carapinhal”, a ETP ronda os 710 mm/ano.

O vento é uma grandeza vetorial e como tal apresenta 3 componentes (x, y, z), sendo que a sua
resultante determina a direção do vento em cada instante. Os ventos mostram variações espaciais
significativas,

em

consequência

das

particularidades

orográficas,

de

forma

que

uma

representação destes deve sempre ser baseada em cartas de isolinhas. No caso da bacia
hidrográfica do rio Mondego, a análise da velocidade e direção dos ventos foi feita com base nos
registos das 46 estações meteorológicas utilizadas na análise da precipitação (ver localização das
estações na Figura 12a).

A distribuição espacial da velocidade média anual e mensal do vento na bacia hidrográfica do rio
Mondego apresenta-se na Figura 13b. Em termos anuais, os valores médios da velocidade do
vento variam entre 0 e 8 km/h. As maiores velocidades ocorrem na orla marítima, nas terras altas
do Sudeste (corredor das serras da Estrela − Açor − Lousã), e na parte central da bacia onde os
sectores das serras da Lousã e Buçaco constituem uma barreira orográfica importante de
andamento NW-SE. Como seria de esperar, as direções do vento são muito variáveis devido às
múltiplas particularidades orográficas que a bacia hidrográfica do rio Mondego apresenta.

Em termos mensais (Figura 13b), constata-se que os valores médios da velocidade do vento na
bacia do Mondego não variam muito, oscilando entre 2.5 e 3.5 km/h. O mesmo acontece com os
valores máximos, que oscilam entre 9 e 12 km/h, enquanto os valores mínimos são claramente
maiores no período Agosto−Dezembro (> 0.6 km/h) relativamente aos do período Janeiro−Julho (<
0.4 km/h).

No interior da bacia hidrográfica da Ribeira dos Castanheiros, os valores médios anuais da
velocidade do vento são muito baixos, variando entre 2 e 3 km/h (Figura 13b). Os ventos sopram
preferencialmente de SE.
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O projeto de ampliação da pedreira “Barreiras – Carapinhal” localiza-se numa zona onde a
velocidade média anual do vento é muito baixa (≈ 2,5 km/h), ou seja numa zona com eficácia
reduzida relativamente exportação de poeiras. Neste sector os ventos sopram preferencialmente
de Norte.

11.10.2 – Análise Focalizada na Estação de Referência

A estação meteorológica de Coimbra localiza-se a cerca de 13,9 km para NW da área do projeto.
A estação de Coimbra localiza-se num meio rural com características de coberto e uso do solo
semelhantes às da área em estudo, embora se localize a uma altitude mais baixa, facto que
naturalmente pode exercer alguma influência sobre os meteoros mais vulneráveis às oscilações
da altitude  nevoeiro, orvalho e geada. Porém, como esta diferença de altitude (cerca de 130160 m) não é determinante numa região de planura, os parâmetros registados na estação
meteorológica de Coimbra consideram-se adequados à caracterização climática da envolvente à
área do projeto.

A estação de Coimbra possui as seguintes características:
- Meridiana (origem fictícia) – 174159 m;
- Perpendicular (origem fictícia) – 360892 m;
- Altitude – 27 m;
- Período de observação – normal meteorológica 1961-1990.
 Temperatura e Precipitação − A região em estudo localiza-se nas proximidades do litoral
português, estando por isso sujeita a uma forte influência Atlântica que lhe assegura um clima
com temperaturas moderadas e amplitudes térmicas reduzidas. O Verão é moderado a quente,
com temperaturas máximas superiores a 25 ºC em cerca de 96 dias do ano, e o Inverno é
moderado com temperaturas mínimas negativas em cerca de 13 dias dos meses de Novembro,
Dezembro, Janeiro e Fevereiro.

No Quadro 10 mostram-se os valores médios da temperatura do ar e da precipitação para o
período de observação considerado. No período considerado, o valor médio da temperatura foi de
14.9 ºC, próximo dos 15,5 ºC obtidos através da análise de incidência espacial. O mês mais
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quente foi o de Julho, com uma média de 20.8 ºC, e o mais frio o de Janeiro com 9.6 ºC.
Atendendo a estes valores a amplitude térmica anual foi de 11.2 ºC. O valor médio da temperatura
máxima ascendeu a 27.9 ºC, registada no mês de Agosto, e o da mínima 4.7 ºC registada em
Janeiro. Relativamente aos valores absolutos, foram registados um máximo de 41 ºC em Agosto e
um mínimo de -5ºC em Dezembro. Anote-se que a eleição dos meses de Julho e Agosto como os
mais quentes do ano e dos meses de Dezembro e Janeiro como os mais frios já tinha sido
consagrada pela análise de incidência espacial.

Quadro 10 − Valores médios da temperatura e precipitação relativos à estação meteorológica de
Coimbra e ao período de registo da normal meteorológica 1961-1990.
Mês

Temperatura Média (ºC)

Precipitação Média (mm)

Mensal

Máxima

Mínima

Total

Máxima Diária

Janeiro

9.6

14.4

4.7

136.4

52.0

Fevereiro

10.2

15.2

5.3

131.5

53.7

Março

12.0

17.2

6.7

115.0

68.0

Abril

13.6

19.4

7.9

71.9

58.7

Maio

16.2

22.0

10.3

72.4

47.5

Junho

18.8

24.8

12.8

45.7

39.6

Julho

20.8

27.5

14.0

10.2

26.7

Agosto

20.6

27.9

13.4

15.8

49.0

Setembro

19.6

26.5

12.6

44.3

49.8

Outubro

15.8

22.8

8.7

98.0

63.3

Novembro

12.1

17.6

6.6

120.2

77.3

Dezembro

9.8

14.7

4.8

117.6

74.7

Ano

14.9

20.8

9.0

979.0

77.3

A influência Atlântica sobre o clima da região de Miranda do Corvo também se traduz por uma
pluviosidade média anual elevada e bem distribuída ao longo do ano, situação que conduz à
subsistência de Invernos chuvosos e a Verões secos. Os valores médios da precipitação apontam
para um total anual de 980 mm. O mês de Janeiro é o mais chuvoso e o mês de Julho o menos
chuvoso. Através da análise de incidência espacial, Janeiro é o segundo mês mais chuvoso
(Outubro é o primeiro), mas devemos ter em consideração que o período de observação foi
diferente. Relativamente ao mês menos chuvoso, as análises espacial e focalizada conduzem aos
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mesmos resultados. O número de dias com valores de precipitação superiores a 10 mm é de 33.5,
incidindo esses dias sobre o período Outubro−Março.

O gráfico termo-pluviométrico da Figura 13c declara a recorrência de dois meses secos (Julho e
Agosto) e 10 meses húmidos (Setembro a Junho). De certa forma, a dominância dos meses
húmidos sobre os secos corrobora a afirmação inicial de que o clima da região sofre
significativamente com a proximidade do oceano Atlântico.

160

140

Precipitação (mm)

140

120

Temperatura (ºC)

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

2xTemperatura

Precipitação

160

0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Jul Ago Set Out Nov Dez

Mês

Figura 13c − Gráfico termo-pluviométrico representativo da área em estudo.

 Ventos − O vento mais frequente sopra do quadrante NW (33.7 %), seguindo-se os quadrantes
SE (20.2 %) e SW (14.6 %). Quando comparamos estes resultados com os obtidos através da
análise espacial, verificamos que existem divergências, naturalmente associadas à forte
sensibilidade do vento em relação às particularidades orográficas. Os períodos de calmaria (C)
atingem os 8%, ascendendo a 1 o número de dias em que os ventos atingem velocidades
superiores a 55 km/h e também a 1 os que sopram com velocidades superiores a 36 km/h. Ou
seja a ocorrência na região de ventos intensos é praticamente nula. As velocidades médias
registadas oscilam entre os 5 km/h e os 7 km/h, valores ligeiramente superiores aos obtidos para
a área do projeto pela análise de incidência espacial, correspondendo o valor mais elevado ao
vento que sopra de NW.
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Os dois rumos mais frequentes são diametralmente opostos apresentando uma alternância em
termos de ocorrência: o vento que sopra de NW ocorre predominantemente nos meses mais
quentes e secos do ano enquanto que o vento que sopra de SE ocorre nos meses mais frios.

Excetuando o vento que sopra de SW, bastante regular ao longo do ano, todos os outros rumos
denotam comportamentos irregulares e diferentes entre si. Os ventos de S são bem tolerados
fazendo por vezes elevar a temperatura dos meses mais frios. No Verão, apesar de pouco
frequente, o vento de SE (Suão) pode originar um ambiente muito seco e com temperaturas
elevadas.

Regra geral os ventos de NE são secos e frios enquanto que os ventos de E são alternadamente
frios no Inverno e quentes no Verão. Assim, os locais expostos aos quadrantes N e E são os mais
desfavoráveis a instalações humanas e industriais, sendo no entanto de sublinhar que na região
em estudo as frequências destes rumos são muito baixas. O Quadro 11 ilustra a frequência e a
velocidade média do vento no sentido dos oito rumos considerados.

Quadro 11 − Frequências e velocidades dos ventos na vizinhança da estação climática de
Coimbra.
Rumo
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
C

Frequência (%)
3.1
6.7
3.0
20.2
3.8
14.6
6.9
33.7
8

Velocidade Média (Km/h)
5.8
5.4
6.5
6.3
6.3
6.1
6.2
6.7
-

 Nevoeiro e Nebulosidade − Os registos do nevoeiro e da nebulosidade fornecem informações
importantes relativas à forma como a influência Atlântica se reflete na região.

A ocorrência de nevoeiro é pouco significativa (44 dias durante o ano) pelo que relativamente a
este meteoro a influência Atlântica não assume qualquer relevância.
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A nebulosidade, que ocorre em 94 dias do ano, constitui um fenómeno mais frequente, sugerindo
a presença de relevos irregulares que obrigam as brisas húmidas condensadas a subirem para
camadas mais altas da atmosfera ao encontrarem situações de relevo favorável  zonas mais
elevadas.
 Humidade e Insolação − A influência Atlântica a que a região está sujeita é uma vez mais
corroborada pelos valores da humidade relativa do ar. A humidade varia inversamente com a
temperatura pelo que os valores mais elevados da primeira ocorrem nas manhãs dos meses de
Inverno. A região apresenta um clima moderadamente húmido marcado por um valor médio anual
de 79% de humidade relativa ás 9 horas.

A proximidade do Atlântico também se reflete nos baixos valores da insolação que atinge 54 % de
tempo descoberto a que correspondem um total de 2424 horas por ano.
 Orvalho e Geada − Na região o orvalho é um fenómeno bastante mais frequente que a geada.
Ocorre em 164 dias do ano com maior incidência nos meses de Verão. Janeiro, com cinco dias, é
o mês a que corresponde a menor ocorrência deste fenómeno.

Dada a proximidade da estação Coimbra ao litoral a geada é um fenómeno pouco frequente,
ocorrendo apenas em 24 dias do ano, embora com uma distribuição por sete meses do ano
(Outubro a Abril, com máximos em Dezembro e Janeiro).

11.10.3 - Classificação Climática
Para a classificação climática foram utilizados os dados relativos à estação de referência 
estação de Coimbra.
 Balanço hídrico ao nível do solo − Para o cálculo do balanço hídrico ao nível do solo utilizou-se
o método de Thornthwaite (in Mendes e Bettencourt, 1980 e Custódio Llamas, 1983) com o
objetivo de definir para a região os intervalos de tempo com superavit hídrico e os intervalos de
tempo com défice hídrico. Iniciou-se o balanço hídrico no mês de Janeiro de forma a garantir que
a capacidade de água utilizável (valor assumido: 100 mm) se encontra completamente satisfeita.
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Este método, ao basear-se nos valores médios da temperatura do ar e da precipitação obtidos na
estação climatológica de Coimbra, permitiu caracterizar o clima da região segundo a Classificação
Climática de Thornthwaite. No Quadro 12 apresentam-se os resultados relativos ao cálculo do
balanço hídrico, na Figura 13d uma representação gráfica dos mesmos.

Quadro 12 − Balanço hídrico ao nível do solo (capacidade de campo: 100 mm).
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

P

136.4

131.5

115.0

71.9

72.4

45.7

10.2

15.8

44.3

98.0

120.2

117.6

979

T

9.6

10.2

12.0

13.6

16.2

18.8

20.8

20.6

19.6

15.8

12.1

9.8

ETP

24.3

26.3

42.1

54.5

79.4

100.3

118.3

108.6

89.0

59.5

34.3

24.3

761

P-ETP

112.1

105.2

72.9

17.4

-7.0

-54.6

-108.1

-92.8

-44.7

38.5

85.9

93.3

218

As

100.0

100.0

100.0

100.0

93.2

54.0

18.3

7.2

4.6

43.1

100.0

100.0

--

∆AS

0.0

0.0

0.0

0.0

-6.8

-39.2

-35.7

-11.1

-2.6

38.5

56.9

0.0

0

ETR

24.3

26.3

42.1

54.5

79.2

84.9

45.9

26.9

46.9

59.5

34.3

24.3

549

SH

112.1

105.2

72.9

17.4

--

--

--

--

--

0.0

29.0

93.3

430

DH

--

--

--

--

0.2

15.4

72.4

81.8

42.1

--

--

--

212

P – Precipitação; T – Temperatura; ETP – Evapotranspiração Potencial; AS – Água disponível no solo; ∆AS – variação da água no solo;
ETR – Evapotranspiração Real. SH – Superhavit hídrico; DH – Défice hídrico.
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Figura 13d − Tradução gráfica do balanço hídrico ao nível do solo.
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A leitura da Figura 13d permite tirar as seguintes conclusões:
 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.
 Classificação de Thornthwaite − No presente estudo, foi utilizada a classificação climática de
Thornthwaite devido à sua natureza quantitativa e por se adaptar bem à situação de referência
geográfica e aos aspetos relativos à cobertura vegetal.

Segundo Thornthwaite, existem quatro parâmetros climáticos a considerar:
1 - O índice de aridez (Ia), definido em função do défice hídrico (DH) e da evapotranspiração
potencial (ETP);
2 - O índice de humidade (Iu), definido em função do superavit hídrico (SH) e da ETP;
3 - O índice hídrico (Ih), definido em função do índice de humidade;
4 - A eficácia térmica no verão (C), definida em função da ETP e da ETPm, esta última
referente aos meses mais quentes do ano (Junho, Julho e Agosto).

No Quadro 13 mostram-se os valores obtidos para os parâmetros considerados bem como a
simbologia adotada por Thornthwaite na sua classificação. De acordo com a classificação
adotada, a região em estudo apresenta um clima do tipo B’2 B1 s a’. 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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Quadro 13 − Classificação Climática de Thornthwaite.
Fórmula

Índice

Símbolo

Descrição

ETP

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
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11.11 – Recursos Hídricos

REGIÃO HIDROGRÁFICA E MASSA DE ÁGUA

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 região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis tem uma área total de 11 477 km2 , em que a área
da bacia hidrográfica do Mondego possui uma área de 4 642 km2. A Bacia Hidrográfica do
Mondego abrange 45 concelhos, em que alguns encontram-se totalmente abrangidos pela região
hidrográfica e outros apenas parcialmente. O Concelho de Miranda do Corvo situa-se
integralmente dentro da área da Bacia do Mondego.

Consultado o PGRH do Vouga, Mondego e Lis, aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros nº 52/2016, de 20 de setembro, bem como a Ata da Conferência Decisória do processo
de regularização (RERAE) da pedreira (Anexo ao ofício nº 3301/DSMP/DPC/18), 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.

11.11.1 – Recursos Hídricos Superficiais

REDE HIDROGRÁFICA

Consultada a cartografia disponível (carta militar à escala 1/25000), a Ata da Conferência
Decisória do processo de regularização (RERAE) da pedreira (Anexo ao ofício nº
3301/DSMP/DPC/18), e atendendo às observações no local, verifica-se que não existem linhas de
água no interior da poligonal da pedreira.

A projeção da pedreira no mapa da rede hidrográfica regional com indicação do escoamento
fluvial anual (Figura 14a) 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
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Figura 14a - Rede de drenagem regional e escoamento fluvial total na envolvente à
área do projecto de ampliação da pedreira "Barreiras - Carapinhal".

drenagem superficial é extremamente reduzida, sendo consequência do fraco desenvolvimento da
rede de drenagem nessa zona (Figura 14b), onde as linhas de água que circundam a pedreira
são exclusivamente de ordem 1.

A Figura 14b ilustra também o desenvolvimento da rede de drenagem no interior e envolvente da
pedreira, verificando-se que a bacia hidrográfica da Ribeira dos Castanheiros apresenta linhas de
água de ordem 1, e 2, 3 de acordo com a classificação de Strahler . O levantamento de todas as
linhas de água superficiais que drenam na vizinhança mais próxima da área do projeto indicou
ainda que a área da pedreira, e mais especificamente a área onde se pretende implantar o projeto
de ampliação, não é intersetada por qualquer linha de água superficial.

A área da pedreira “Barreiras - Carapinhal” localiza-se entre os ramos de 1ª ordem que passam
numa vizinhança algo afastada dos limites definidos a Sul (dois ramos) e a Norte (um ramo), e o
ramo de 2ª ordem com desenvolvimento a Oeste da pedreira. Na Figura 14b pode assim
observar-se que a pedreira não é atravessada por nenhuma linha de água em todo o perímetro da
sua poligonal.

QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL – ANÁLISE REGIONAL

Consultada a base de dados do SNIRH, constata-se que os dados disponíveis para a qualidade
das águas superficiais referem-se a Estações relativamente afastadas da área do projeto, não
tendo muitas delas dados disponíveis para a maior parte dos parâmetros, apresentando outras
somente dados até ao ano 2000. A conjugação preferencial do binómio “quantidade de dados
disponíveis/período temporal mais atual” permitiu selecionar a estação de referência mais próxima
da área do projeto - a Estação CEIRA VALES (13H/06), localizada 7,9 Km para NE da pedreira.
No Quadro 14 indicam-se as referências da estação de monitorização da qualidade da água
superficial da região.
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Figura 14 - 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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Quadro 14 – Referências da Estação 13H/06 “CEIRA VALES”.
PARÂMETRO
CÓDIGO
NOME
BACIA
ALTITUDE (m)
COORD_X (m)
COORD_Y (m)
ENTIDADE
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
RIO
ÁREA DRENADA (km2)
DISTÂNCIA FOZ (km)
ENTRADA
FUNCIONAMENTO
ESTADO

VALOR
13H/06
CEIRA VALES
MONDEGO
77
189783
353472
ARH-CENTRO
COIMBRA
LOUSÃ
CASAL DE ERMIO
RIO CEIRA
356.56
75.15
17-01-2001
ATIVA

A metodologia utilizada recorreu à classificação proposta pelo Instituto Nacional da Água Classificação dos Cursos de Água Superficiais de Acordo com as suas Características de
Qualidade para Usos Múltiplos, tendo-se para o efeito utilizado a definição do Nível de Qualidade
da Água por Parâmetro.

Os dados disponíveis na estação reportam desde o ano 2001 até ao ano de 2018. Para este
período de 18 anos, o valor médio de cada um dos parâmetros analisados foi confrontado com os
intervalos de valor permitidos para esse parâmetro, dentro de cada uma das classes
consideradas.

Para cada parâmetro, o valor médio anual obtido corresponde à média aritmética dos valores
mensais correspondentes. No Quadro 15 seguinte apresenta-se o Nível da Qualidade da Água
atingido com base nos dados dos 21 parâmetros reportados.
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Quadro 15 – Nível de qualidade da água.
Nível

Parâmetros considerados na estação

A

Água de boa qualidade

OD

CBO5

Cd

Cu

B

Água fracamente poluída

NH4

NO3

P2O5

Mn

C

Água poluída

CF

SST

C

Zn

D

Água muito poluída

Cr

Pb

pH

Ar

E

Água extremamente poluída

CT

Cia

P

EF
CQO

Terminologia: OD (oxigénio dissolvido); CBO5 (carência bioquímica de oxigénio); NH4 (azoto amoníacal); NO3 (nitrato);
P2O5 (fosfatos); CF (coliformes fecais); SST (sólidos suspensos totais); CT (coliformes totais); Pb (chumbo); C
(condutividade); P (fósforo); pH; Cu (cobre); Mn (manganês); Zn (Zinco); Cd (cádmio); Cr (crómio); Cia (cianeto); CQO –
Carência Química de Oxigénio; EF (Estreptococos Fecais); Ar (Arsénio).

O quadro anterior dá indicação da cor com que é representado o nível de qualidade da água, em
que o azul representa uma água de boa qualidade (excelente), e o vermelho uma água
extremamente poluída (muito má), bem como os parâmetros sobre os quais incidirá essa análise,
cuja terminologia é a acima indicada.

Para a Estação “CEIRA VALES”, os valores médios obtidos para cada um dos parâmetros
constam do quadro seguinte.
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Classificação da água superficial de acordo com as suas características de qualidade.
Parâmetro

Unidade

Valor Obtido

A

B

C

D

E

pH

Esc. Sorenson

7,2

6,5-8,5

5,5-9,0

5-10

4,5-11

-

C

µS/cm – 20º C

71

<= 750

751-1000

1001-1500

1501-3000

> 3000

OD

% saturação

85,3

>= 90

89-70

69-50

49-30

< 30

NO3

mg/l

2,6

<= 5,0

5,1-25

25,1-50

50,1-80

> 80

NH4

mg/l

0,85

<= 0,50

0,51-1,50

1,51-2,50

2,51-4,00

> 4,00

P2O5

mg/l

0,08

<= 0,40

0,41-0,54

0,55-0,94

0,95-1,00

> 1,00

CBO5

mg/l

2,45

<= 3,0

3,1-5

5,1-8

8,1-20

> 20

SST

mg/l

4,8

<= 25

25,1-30

30,1-40

40,1-80

> 80

P

mg/l

0,08

<= 0,2

0,21-0,25

0,26-0,40

0,41-0,50

> 0,50

Cu

mg/l

0,010

<= 0,050

0,051-0,20

0,201-0,50

0,501-1,00

> 1,00

Mn

mg/l

0,020

<= 0,10

0,11-0,25

0,26-0,50

0,51-1,00

> 1,00

Zn

mg/l

0,010

<= 0,30

0,31-1,00

1,01-3,00

3,01-5,00

> 5,00

Cd

mg/l

0,0010

<= 0,0010

0,0011-0,0050

-

> 0,0050

-

Cr

mg/l

0,0050

<= 0,050

-

0,051-0,080

-

> 0,080

Cia

mg/l

0,020

<= 0,050

-

0,051-0,080

-

> 0,080

Pb

mg/l

0,0050

<= 0,050

-

0,051-0,100

-

> 0,100

CT

MPN/100ml

1081

<= 50

51-5000

5001-50000

> 50000

-

CF

MPN/100ml

250

<= 20

21-2000

2001-20000

> 20000

-

Ar

mg/l

0,001

≤ 0.010

0.011−0.050

-

0.051−0.100

> 0.100

CQO

mg/l

10,5

≤ 10

10.1−20

20.1−40

40.1−80

> 80

MPN/100ml

120

≤ 20

21−2000

2001−20000

> 20000

EF

O Quadro 16 ilustra o nível da qualidade da água por parâmetro atingido na Estação “CEIRA
VALES”.
Quadro 16 – Nível de qualidade da água por parâmetro.
OD

CBO5

EF

Cu

NH4

NO3

P2O5

Mn

CF

SST

Cia

Zn

C

Pb

pH

Ar

CT

CQO

P

Cd
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Assim, o nível da qualidade da água superficial por parâmetro atingido na Estação de referência
selecionada (“CEIRA VALES”) situou-se em termos globais na qualidade de uma água boa ou
fracamente poluída:
 Boa (atingido ao nível de 15 parâmetros).
 Fracamente Poluída (atingido ao nível de 6 parâmetros: EF – estreptococos fecais; OD oxigénio dissolvido; NH4 - azoto amoníacal; e CF – coliformes fecais; CT – coliformes totais;
CQO – carência química de oxigénio).

Há no entanto a registar que esta qualidade boa ou fracamente poluída não foi constante ao longo
do período analisado (2001–2018), verificando-se um contraste entre o período anterior a 2006 e
o período posterior, conforme se ilustra na Figura 14c relativamente à componente orgânica (CT,
CF e EF). No período anterior a 2006 a água encontrava-se bastante mais poluída, tendo
melhorado a partir desse ano, provavelmente devido a uma melhor cobertura ou funcionamento
das redes de saneamento básico.
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Figura 14c – Evolução da contaminação orgânica na estação de referência no período
considerado.
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QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL – RIBEIRA DOS CASTANHEIROS

Para a caracterização da qualidade da água superficial à escala local, procedeu-se em 3/11/2019
à recolha de uma amostra de água da ribeira dos Castanheiros, a jusante da pedreira mas antes
de se entrar na zona urbana de Miranda do Corvo, seguida de medição dos parâmetros físicoquímicos da água, concretamente pH, temperatura, sólidos suspensos totais, condutividade, e
hidrocarbonetos.

Os resultados apresentam-se no Quadro 17 podendo concluir-se que, relativamente aos
parâmetros analisados, a água da ribeira dos Castanheiros é de boa qualidade.

Quadro 17 – Classificação da água superficial nas imediações da pedreira "Barreiras –
Carapinhal”.
Valor Obtido

A

B

C

D

E

19

≤ 25

25.1−30

30.1−40

40.1−80

> 80

µS/cm – 20º C

125

≤ 750

751−1000

1001−1500

1501−3000

> 3000

PH

Esc. Sorenson

6.9

6.5−8.5

5.5−9.0

5−10

4.5−11

-

Temperatura

ºC

10,7

-

-

-

-

-

Parâmetro

Unidade

SST

mg/l

C

(média)

11.11.2 – Recursos Hídricos Subterrâneos

SISTEMAS AQUÍFEROS

A bacia hidrográfica da ribeira dos Castanheiros e a pedreira "Barreiras - Carapinhal" localizam-se
na unidade hidrogeológica designada por Maciço Antigo, o qual não se encontra afeto nem sobre
a influência de qualquer sistema aquífero específico (Figura 15).

As características mais relevantes da unidade hidrogeológica designada por Maciço Antigo na
região de Miranda do Corvo, descrevem-se no parágrafo seguinte.
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MACIÇO ANTIGO NA REGIÃO DE MIRANDA DO CORVO

No Maciço Hespérico, assinalam-se algumas manchas de formações detríticas de idade cretácica
ou terciária, ocupando pequenas depressões tectónicas ou cobrindo plataformas de aplanação.
Os dados disponíveis sobre captações implantadas naquelas formações, embora escassos,
indicam que as mesmas possuem uma fraca aptidão aquífera, algumas vezes inferior às próprias
rochas cristalinas do substrato.

Na região de Miranda do Corvo, essas manchas de formações detríticas traduzem-se num
enchimento sedimentar que atinge um máximo de 440 m de espessura. A sequência deposicional
basal corresponde a uma unidade litoestratigráfica constituída por sedimentos siliciclásticos de
origem predominantemente granítica, com forte componente arcósica, denominada Grupo do
Buçaco. Assenta, em discordância angular, sobre o Supergrupo Dúrico-Beirão, sobre
metassedimentos ordovícicos, ou, ainda, sobre sedimentos mesozóicos. O limite superior
corresponde a uma descontinuidade sedimentar regional, sobre a qual assentam, as areias do
Buçaqueiro, as arcoses de Coja ou depósitos mais recentes.

O Grupo do Buçaco integra três formações: Arcoses de Lomba do Alveite, Arenitos de Choisa e os
Conglomerados de Picadouro. As Arcoses de Lomba do Alveite, de idade ante-cenomaniana
(Albiano médio), assentam por discordância angular sobre o Supergrupo Dúrico-Beirão, sobre
rochas paleozóicas ou sobre sedimentos mesozóicos. O seu limite superior corresponde a uma
passagem gradual aos Arenitos de Choisa. A unidade tem uma espessura máxima de 60 metros e
uma geometria tabular. É constituída por conglomerados e arenitos arcósicos mal calibrados,
grosseiros a médios, alternantes com lentículas lutíticas. Os conglomerados localizam-se
preferencialmente na base da formação e nos afloramentos mais meridionais.

A formação Arenitos de Choisa tem uma espessura máxima de 20 metros e é caracterizada por
corpos tabulares e alternantes de arenitos feldspáticos médios a finos e lutitos.

A formação Conglomerados de Picadouro é constituída por arenitos arcósicos imaturos
grosseiros, alternando com níveis conglomeráticos formados por clastos de quartzito e quartzo
muito mal calibrados. Os conglomerados localizam-se preferencialmente no teto da formação e
nos afloramentos mais próximos da crista quartzítica do Buçaco (região a sul de Góis).
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As areias avermelhadas do Buçaqueiro são constituídas por níveis de areias espessos, com
calhaus de quartzo no seu interior, alternando com níveis de areia muito fina, mais ou menos
argilosa. A espessura desta formação é muito irregular, podendo atingir algumas dezenas de
metros. Sobre ela assenta, nalguns locais, uma formação grosseira heterométrica, de fácies
tiporaña, com blocos de quartzito e de espessura pequena.

Conforme referido, os depósitos detríticos pós-paleozóicos assentes sobre o Maciço Hespérico
apresentam produtividade baixa a muito baixa. As camadas aquíferas mais prometedoras
respeitam a horizontes onde a componente argilosa é pouco abundante. As bacias onde se
verifica maior espessura de depósitos correspondem a subdomínios de forte abatimento
estrutural, relacionado com as estruturas: falha de Coimbra, de direção N-S e pendor médio de
60º para W; o desligamento NNE-SSW, que se prolonga desde a região de Verin (na Galiza) e vai
terminar de encontro à falha de Coimbra; a falha Lousã-Pombal- Leiria, de direção ENE-WSW que
se correlaciona com o levantamento da Cordilheira Central.

Nos depósitos incluídos na Bacia Hidrográfica do Mondego foram inventariadas 23 captações, que
incluem nascentes, minas, furos, poços e poços com drenos horizontais. Nalguns casos, como é o
exemplo dos poços, não se conhecem as suas características geométricas. Os 6 furos
inventariados têm profundidades variando entre 30 e 207 m, com produtividades muito fracas,
sendo 3 deles improdutivos e os restantes alcançando no máximo 1,5 L/s. Foram também
inventariadas 6 minas, com comprimentos entre 18 e 115 m.

Os caudais produzidos por estas captações oscilam entre 0,13 e 1,04 L/s. Os caudais produzidos
por 5 poços com drenos inventariados foram: 0,08; 0,09; 0,19; 2,0; 2,0 L/s. Como se pode
verificar, a produtividade apresentada pelas captações inventariadas na Bacia Hidrográfica do
Mondego, nestes depósitos sedimentares, é, regra geral, da mesma ordem de grandeza ou
inferior à dos xistos e grauvaques do substrato, sendo portanto genericamente baixa justificando a
denominação de sistema hidrogeológico indiferenciado.
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ANÁLISE DOS ESCOAMENTOS FLUVIAIS E DO POTENCIAL DE RECARGA

De acordo com o Plano de Bacia da Região Hidrográfica, o Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Mondego tem uma dimensão de 4 826 km2 e é do tipo litológico fissurado. A recarga de água
subterrânea é de 58 mm/ ano com uma precipitação média de 1.161 mm/ ano.

O valor de recarga referido é comprovado pela análise re escoamentos fluviais realizada neste
estudo e apresentada no presente documento.

A análise dos escoamentos fluviais foi feita sobre os dados registados em 37 estações
hidrométricas distribuídas pela bacia hidrográfica do rio Mondego, cuja localização se apresenta
na Figura 16a e cuja informação de base se encontra disponível em www.inag.pt (estações
hidrométricas automáticas). Com base na análise feita a esta escala alargada, foi possível fazer
extrapolações relativas ao comportamento dos escoamentos ao nível da bacia hidrográfica da
ribeira dos Castanheiros e da área do projeto.

A distribuição do escoamento médio anual na bacia hidrográfica do rio Mondego mostra-se na
Figura 16a. O padrão é muito semelhante ao do observado para a precipitação (ver Figura 12a),
pelo que pode concluir-se que a componente superficial do escoamento contribui de forma muito
significativa para o caudal fluvial.

Os valores médios do escoamento fluvial em bacias internas à bacia hidrográfica do rio Mondego
variam entre 150 mm/ano, nas bacias mais próximas do leito do rio, onde a precipitação é menor
devido à menor altitude, e 850 mm/ano nas terras altas das serras da Estrela, Açor, Lousã,
Buçaco e Montemuro.
Em termos mensais, os caudais fluviais (Q) variam entre Q > 80 mm/mês, no período Março −
Maio, e Q < 20 mm/mês no período Outubro − Janeiro (Figura 16a). Este comportamento não só
é compatível com a distribuição mensal da precipitação, que apresenta como pico alargado o
período Outubro − Janeiro, como permite concluir que o tempo de resposta da bacia à
precipitação é de cerca de 4 meses.
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Os valores mensais mínimos e máximos do caudal fluvial apresentam o mesmo comportamento
dos valores médios (Figura 16a), sendo que os valores máximos variam entre 180 e 20 mm/mês
e os valores mínimos entre 40 e 2 mm/mês.

Na bacia hidrográfica da ribeira dos Castanheiros, o caudal fluvial anual varia entre os 500 e os
600 mm/ano (Figura 16a), enquanto na vizinhança da área do projeto, Q ≈ 550 mm/ano.
A análise gráfica da distribuição dos caudais fluviais permite separar as componentes superficial e
subterrânea dos escoamentos. Um dos métodos disponíveis para o cálculo da componente
subterrânea do escoamento (Qsub) é o método de Kille que assenta na ordenação dos caudais
fluviais e subsequentemente na projeção dos caudais ordenados contra as respetivas ordens. A
título de exemplo, ilustra-se o cálculo de Qsub para a estação 13F/01 – Ponte Ródão (Figura
16b).
60
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Figura 16b – Cálculo da componente recarga anual método de Kille.
Regra geral, os caudais fluviais agrupam-se em dois conjuntos, correspondentes aos caudais
elevados e aos caudais reduzidos. Os maiores caudais (ordens superiores) alinham-se segundo
uma reta de declive elevado, enquanto os menores caudais (ordens inferiores) alinham-se
segundo uma reta de declive reduzido; entre estes dois conjuntos de pontos há normalmente uma
zona de transição. Assume-se que os caudais do primeiro conjunto de pontos apresentam
componente essencialmente superficial enquanto os do segundo conjunto apresentam
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componente essencialmente subterrânea.
A ordem correspondente à transição entre as componentes superficial e subterrânea (i),
corresponde à interseção entre as retas de ajuste aos dois conjuntos de pontos. A esta ordem
corresponde o caudal subterrâneo máximo. À ordem i/2 corresponde o escoamento subterrâneo
mediano. No caso da estação referida, o escoamento subterrâneo máximo é calculado a partir da
ordem i = 8.5, logo o escoamento subterrâneo mediano é calculado a parir da ordem 4.25. A esta
última ordem corresponde Qsub = 5 mm/mês ou 60 mm/ano, valor muito próximo do referido no
Plano de Bacia da Região Hidrográfica.

Calculada a componente subterrânea do escoamento, pode calcular-se a componente superficial
(Qsup) a partir da equação:
Qsup = Q - Qsub
Os resultados do cálculo das componentes subterrânea e superficial do escoamento, pelos
métodos descritos acima, apresenta-se na Figura 17a. Como seria de esperar, a distribuição da
componente superficial apresenta forte relação com a distribuição da precipitação (comparar esta
figura com a Figura 12a).

O escoamento subterrâneo apresenta uma relação notável com a geologia. Na verdade, calculada
a razão Qsub/Q, que elimina o efeito da precipitação sobre os valores absolutos do escoamento,
passa a ser possível fazer corresponder (Figura 17b):
 As manchas de rochas eruptivas do extremo montante da bacia hidrográfica do rio Mondego a
zonas em que Qsub ≤ 25% Q;
 As manchas de rochas metassedimentares e metamórficas do bloco central a zonas em que
25% Q ≤ Qsub ≤ 40% Q;
 As manchas de rochas sedimentares do extremo distal a zonas em que Qsub ≤ 40% Q.

IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA LOCAL

Não existe nenhuma estação da rede piezométrica nacional instalada na vizinhança do projeto. Na
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envolvente imediata à pedreira também não foram identificados poços ou furos que permitissem a
avaliação do nível freático local. No Estudo de Impacte Ambiental da Pedreira nº 3785 “Pisca nº 2”
realizado pelo Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro em 2014, só foi identificado um poço
junto ao limite dessa pedreira, verificando-se na altura que o nível freático se encontrava à cota
210 metros. No presente estudo, esse poço foi revisitado em 4 de novembro de 2019 avaliando-se
a cota do nível freático em 213 metros. Sendo este poço o único ponto de observação,
consideram-se as cotas medidas nestes dois momentos (2014 e 2019) referências para o nível
freático local.

Confrontando-se estas cotas com a cota base do projeto de exploração (230 metros), antecipa-se
que a exploração não deverá interferir com o nível freático. Aliás, a exploração atual já atingiu
essa cota base em alguns locais da área licenciada não se tendo detetado interferências com a
superfície freática.

QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA

A classificação da qualidade da Água Subterrânea foi efetuada de acordo com o Anexo I do D.L.
nº 236/98, de 1 de agosto e baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de
monitorização de vigilância operada pela CCDR

De entre os dados disponíveis no SNIRH relativos a estações de monitorização dos recursos
hídricos subterrâneos localizadas na envolvente ao projeto, selecionou-se a mais próxima da área
da pedreira, pertencente à rede de Qualidade da Água Subterrânea - a Estação 251/16 ZI Parque
Desportivo, localizada em Miranda do Corvo.

No Quadro 18 indicam-se as referências da estação de monitorização da qualidade da água dos
recursos hídricos subterrâneos.
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Quadro 18 – Referências da Estação.
Estação 251/16
ARH

Centro

Distrito/Concelho

Coimbra / Miranda do Corvo

Freguesia/Local

Miranda do Corvo / ZI Parque Desportivo

Unidade Hidrogeológica

Maciço Antigo

Bacia

Mondego

Sistema Aquífero

Maciço Antigo Indiferenciado

Tipo de Ponto de Água

Furo vertical

Função

Captação/Extração

M (m)

183 840

P (m)

346 021

A metodologia utilizada recorreu à definição do nível de qualidade da água a que se refere o
Quadro 19. Os dados apresentados para a estação reportam ao ano com maior quantidade de
dados (2011).
Quadro 19 – Nível de qualidade da água
A1

Água de boa qualidade

Água que para consumo precisaria de tratamento físico e desinfeção

A2

Água fracamente poluída

Água que para consumo precisaria de tratamento físico, químico e desinfeção

A3

Água poluída

Água que para consumo precisaria de tratamento físico, químico, de afinação e

>A3

Água extremamente poluída

desinfeção.

O Quadro 20 ilustra o valor médio e o nível da qualidade da água por parâmetro atingido na
Estação 251/16), no período considerado (2011).
Quadro 20 – Valor e Nível de qualidade da água por parâmetro.
CT

OD

SO4

Cia

Cu

Cr

0**

79***

75*

0.005*

0.013*

0.0010*

Fe

NH4

NO3

P2O5

Mn

* mg/l

0.06*

0,05*

2*

0.045*

0.020*

** /100 ml

T

CF

NO2

C

Zn

*** sat.

17****

9**

0.010*

100*****

0.04*

**** ºC

Cd

Cl

Pb

pH

Hg

***** (uS/cm)

0.0010*

120*

0.0025*

7,0******

0.00010*

****** Escala de Sorensen
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Legenda:
OD (oxigénio dissolvido); SO4 (sulfatos); NH4 (azoto amoníacal); NO3 (nitrato); NO2 (nitrito); P2O5 (fosfatos); CF
(coliformes fecais); CT (coliformes totais); Pb (chumbo); Fe (ferro); C (condutividade); T (temperatura); pH; Cu (cobre); Mn
(manganês); Zn (Zinco); Cd (cádmio); Cr (crómio); Cia (cianeto); Hg (mercúrio); Cl (Cloretos).

Assim, o nível da qualidade da água atingido na Estação mais próxima da área do projeto (308/53)
situou-se nas características gerais de uma Água de Boa Qualidade (A1), em todos os parâmetros.

11.11.3 – Vulnerabilidade e Risco de Contaminação das Massas de Água

Para que o potencial de impacte sobre a qualidade das águas subterrâneas exista, é necessário
que se cumpram as condições de vulnerabilidade potencial do meio à contaminação, bem como a
existência potencial de fontes de contaminação.

VULNERABILIDADE DO SISTEMA AQUÍFERO

Relativamente à vulnerabilidade do meio à contaminação ela foi estimada pelo modelo DRASTIC.
O índice DRASTIC (Lobo Ferreira, 1995) corresponde à soma ponderada de 7 valores
correspondentes aos seguintes parâmetros ou indicadores hidrogeológicos:
1- Profundidade da zona não-saturada do solo (Depth to the Water table);
2- Recarga profunda de aquíferos (Net Recharge);
3- Material do aquífero (Aquifer material);
4- Tipo de solo (Soil type);
5- Topografia (Topography);
6- Impacto da zona não-saturada (Impact of the unsaturated zone);
7- Condutividade hidráulica (Hydraulic Conductivity).

O modus operandi do modelo DRASTIC consiste em categorizar cada um dos parâmetros,
definindo escalões ou categorias para cada parâmetro e atribuindo-lhe um índice variável de 1 a
10, onde 1 representa a menor vulnerabilidade e 10 a maior. Numa segunda fase ponderam-se os
índices relativos a cada parâmetro, através de pesos pré-definidos, e determina-se o índice geral
DRASTIC que não é mais do que a soma desses índices ponderados. No final, a avaliação da
vulnerabilidade faz-se por comparação do índice DRASTIC obtido na fase anterior com valores
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numa escala pré-estabelecida.
O mapa DRASTIC referente a Portugal Continental foi publicado no relatório "Desenvolvimento de
um Inventário das Águas Subterrâneas de Portugal -

Caracterização dos Recursos Hídricos

Subterrâneos e Mapeamento DRASTIC da Vulnerabilidade dos Aquíferos de Portugal. Relatório
Final". Relatório 179/93 - GIAS, Julho de 1993 (Figura 18). De acordo com esta figura, a bacia da
Ribeira dos Castanheiros apresentará uma vulnerabilidade DRASTIC entre 120 e 140, ou seja
uma vulnerabilidade baixa.

ÁREAS SENSÍVEIS - PRINCIPAIS FONTES DE POLUIÇÃO HÍDRICA

A bacia hidrográfica da Ribeira dos Castanheiros assim como a área da pedreira “Barreiras –
Carapinhal” localizam-se numa zona florestada onde não se detetaram fontes de poluição
química. Essas fontes localizam-se a jusante da pedreira, concretamente na zona urbana de
Miranda do Corvo e sua envolvente, sendo caracterizadas por campos agrícolas, habitações e
infra-estruturas ligadas ao comércio e indústria locais.

Será de admitir que a baixa vulnerabilidade aquífera combinada com a ausência de fontes de
contaminação justifica a boa qualidade da água superficial assinalada na ribeira dos Castanheiros.
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11.12 – Paisagem

A paisagem pode definir-se como a expressão visual, num dado momento, da articulação entre
variáveis naturais e variáveis antrópicas que se influenciam mutuamente. Esta articulação reflete a
ocupação pelas comunidades humanas com base nos recursos existentes e nos condicionalismos
impostos pelo meio. A paisagem apresenta dois sistemas que respondem à manutenção e
valorização da biocenose do Homem: (a) o Sistema Natural; (b) o Sistema Edificado. O Sistema
Natural constituiu durante milénios a “fase contínua” do território, mas hoje tende a ser “fase
dispersa” em muitas e vastas regiões, enquanto a fase contínua passou a ser o Sistema Edificado.

11.12.1 – Análise Estrutural e Funcional da Paisagem

A análise estrutural e funcional da paisagem que se apresenta de seguida baseia-se na
metodologia desenvolvida por Cancela de Abreu, publicada em 2004 sob o título “Contribuição
para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”.

BREVE DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA

Na delimitação das unidades de paisagem procurou-se identificar áreas com características
relativamente homogéneas no seu interior, não por serem exatamente iguais em toda a sua
superfície mas por nelas se verificar um padrão específico que se repete e/ou um forte carácter
que diferencia a unidade em causa das suas envolventes.

Para além do padrão de paisagem específico, a definição de uma unidade pressupõe
normalmente uma coerência interna e um carácter próprio, identificável no interior e do exterior o
que, em princípio, estará associado às representações mais fortes da paisagem na identidade
local e/ou regional. Em certos casos, este carácter (e identidade) encontra-se associado a
produções estreitamente relacionadas com a própria paisagem - por exemplo, vinhos no Douro,
porco preto e borrego dos montados alentejanos, arroz e pinhão em Alcácer do Sal, entre muitos
outros.

Em geral, é claramente identificável um núcleo da unidade onde o dito padrão é bem específico,
sendo tal núcleo rodeado por uma zona de transição para as unidades envolventes Nesta zona de
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transição a especificidade esbate-se, porque as características do núcleo se tornam menos
nítidas, pelo que os limites das unidades não são, na maior parte dos casos, limites precisos, nem
linhas facilmente identificáveis na paisagem, embora excecionalmente o possam ser.

No total, foram identificadas 128 unidades de paisagem, agrupadas em 22 Grupos de Unidades
de Paisagem (Figura 25). Estes grupos correspondem a partes do território continental onde há
uma relativa afinidade em termos de características naturais (nomeadamente de morfologia,
litologia e clima), mas também de sistemas de utilização do solo, distribuição da população e tipo
de povoamento, e/ou grandes tendências de mudança da paisagem.

11.12.2 – Unidades da 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"
(Figura 19).

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.

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
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Figura 19 - Unidades de Paisagem de Portugal Continental. Fonte: Cancela de Abreu (2004).
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..

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.

11.12.3 – Subunidades da Paisagem

Tendo em consideração a análise funcional da paisagem na envolvente à área em estudo
(pedreira "Barreiras - Carapinhal"), podem considerar-se, no seio das Unidades de Paisagem
acima descritas, sob o ponto de vista local, três Subunidades de Paisagem, cuja cartografia se
apresenta na Figura 20 em articulação com a cartografia das unidades principais:
 A subunidade Área Agrícola;
 A subunidade Área Florestal;
 A subunidade Área Antrópica.

Pedreira nº 6560 "Barreiras - Carapinhal" – EIA – RELATÓRIO SÍNTESE

Página 103

!

50500
49000

!

!

BRACAL

48500
48000
47500

!

Paredão

47000

!

!

!

Ponte Nova
Moinho Velho

Cervajota

!

-19000

!

Vale Grande

Fábrica do Pisca

!

Carapinhal

!

Vale de Bolos

!

Pregueira

Bujos
!

!

Bairro Novo

Covão Grande
Ribeiro do Padrão
!
!
VALE FETOSO
!

! Fontainhas
! Lameiro
!
!
MIRANDA DO CORVO
!
Ribeira Alheada
Garrou
Quinta da Ponte
Corvo
!
!
MIRANDA DO CORVO Moita
!
Travassos
!
!
Lagar
!
!
Moinhos Detraz do Castelo
Quinta do Corvo
!
Miranda do Corvo
Cerro do Cabeço
!
!
!

-18500

-18000

-17500

! -17000

UNIDADES HOMOGÉNEAS DE PAISAGEM

UHP

Alto da Cavada

Vale Simões

Quinta da Vista Alegre
Quinta do Viso Bujos
!
!

!
-19500

Ribeiro da Azenha
!

Cruz Branca

-16500

-16000

-15500

-15000

-14500

Projeto de ampliação da pedreira "Barreiras-Carapinhal"
!

Toponímia

Áreas Agrícolas
Áreas Florestais
Áreas Urbano-Industriais
Áreas de Transição

52000
51500
51000

Ribeira da Moita

Catraia do Vale Salgueiro
!
Choisa
!
!
Padrão
!
Vale Salgueiro
!

Morada

!

Cabeço do Arneiro !
!

Fábrica de Material Pré-Esforçado

Lubases

!
!

¸

!

Castanheiros

Pisão
!
Porto do Rio
!
Serra da Via
!
Quinta da Granja
!

!

!

Vale Copeiro

49000

50000
49500

!

!

Pereiros !

-14500

Cheira

Vidual

Oliveira do Texugo
!
Cabeço da Barca
!
Alagoas

!

Outeiro

Moinhos Moinhos
! !
Rio Dueca ou Corvo
Bubau
!

!

!

!

-15000
Moinho do Meio

!

Vale de Colmeias

Vale Carvoeiro
!
Toco
Lapa Grande
!
!
Castanheiro
Lapinha !
!
! Barroca do Casal
!
! Majoeilho
Lomba
!
!
Lomba dos Moinhos

!

!

Corga
!
Vale do Neira
!
Pedreira
Vaz Perdiano
!
!
Casal do Fato
!
Porto Largo
!
Póvoa
Relva da Cheira
!
Vale Jacinto
!
Cabeço Agudo
!

Espinhaço do Cão
!

!

-15500

50500

51000

!

-16000

50000

Tremoa de Cima
Quinta das Roças
!
Rio Corvo

-16500

!Lameiro Entre Terras
Arroteias
!
!

Peneda

!
!

-17000

49500

51500

Boiça
Quinta da Tremoa
!
!

!

-17500

48500

Tremoa
! Baixo
Tremoa de

-18000

0

0,5

1 km

Figura 20 - Mapa de unidades homogéneas de paisagem da envolvente à área do
projeto de ampliação da pedreira "Barreiras-Carapinhal".

48000

-18500

47500

!

-19000

47000

52000

-19500

Em alguns locais, a passagem de uma subunidade a outra é gradual, gerando Espaços de
Transição.

SUBUNIDADE ÁREA AGRÍCOLA

A subunidade Área Agrícola integra zonas com matriz fundamentalmente rural (agricultura e
pastagens). É uma zona que, embora altamente intervencionada pelo homem, se mantém com
harmonia e valor ecológico elevados, e qualidade estética muito razoável se tivermos em linha de
conta a diversidade dos aspetos que a definem. As diferentes utilizações da terra seguem uma
lógica de estratificação vertical, com as hortas e pomares a ocuparem fundamentalmente os
terrenos de cota mais baixa (mais férteis), as poucas vinhas e os olivais os terrenos de cota
intermédia, e os pinhais e eucaliptais os terrenos de cota mais elevada já pertencentes à
subunidade Área Florestal.

Na área da pedreira "Barreiras - Carapinhal" e sua envolvente mais próxima, não há qualquer
mancha de terreno inserida na subunidade Área Agrícola demarcada, uma vez que as manchas
agricultadas mais significativas se desenvolvem ao redor do núcleo urbano de Miranda do Corvo
já algo afastadas da área do projeto.

SUBUNIDADE ÁREA FLORESTAL

A subunidade Área Florestal incorpora zonas com matriz fundamentalmente florestal,
caracterizadas pelo seu relevo aplanado e pelo substrato rochoso-terroso coberto por manchas de
eucaliptos (vegetação dominante) e pinheiros (manchas mais localizadas) no estrato arbóreo, e
por um subcoberto pobre no estrato arbustivo constituído essencialmente por carquejas e urzes.

Na vizinhança dos talvegues, áreas em que se verifica acumulação frequente de água, o estrato
arbóreo é essencialmente composto folhosas, nomeadamente por choupos, amieiros e salgueiros.
Ainda nestas zonas, mas em associação com pequenas clareiras encharcadas, valas de
drenagem e charcos artificiais, aparecem espécies espontâneas típicas de zonas húmidas, como
é o caso do caniço e do salgueiro-anão.
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Na envolvente à área do projeto, a subunidade Área Florestal encontra-se representada por
comunidades de eucalipto e pinheiro-bravo. O núcleo de exploração, onde atualmente se
desenvolve a exploração, é praticamente desprovido de coberto florestal.

SUBUNIDADE ÁREA ANTRÓPICA

A subunidade Área Antrópica é constituída pelos povoados dispersos da região, pelas áreas de
cobertura herbácea e arbustiva, pelas zonas ocupadas por infraestruturas e equipamentos e pelas
zonas degradadas por ocupação antrópica diversa. Sob o ponto de vista paisagístico, e sobretudo
em muitos outros locais desta subunidade cartografados a Oeste da pedreira, sobressaem
igualmente todos os aspetos paisagísticos relacionados com a interrupção da matriz florestal
(subunidade Área Florestal), sobretudo devido aos desbastes/replantações e incêndios pontuais
(Figura 11b) que se verificaram nos últimos anos.

O “vazio paisagístico” de muitos dos sectores inseridos na subunidade Área Antrópica, é
sobretudo consequência do modo como ao longo do tempo se foi fazendo a apropriação do
espaço, o qual em muitos casos contribuiu ainda mais para acentuar o carácter “desnudado” da
paisagem e descaracterizar a organização e continuidade do espaço florestal, o qual é bem
patente e visível em zonas mais afastadas da área do projeto e menos intervencionadas pelo
homem.

11.12.4 – Capacidade de Absorção Visual da Paisagem

A absorção visual da paisagem é a capacidade que esta apresenta para integrar ou disfarçar as
atividades humanas. Essa capacidade é atribuída com base na maior ou menor eficácia com que
a paisagem suporta um impacte visual, eficácia essa que é exercida fundamentalmente pelo
relevo, existência de cortinas vegetais, etc.

As subunidades Área Agrícola e Área Antrópica possuem capacidade reduzida para disfarçar ou
absorver visualmente elementos estranhos à paisagem, uma vez que se apresentam expostas ao
observador quer pela suavidade do relevo quer pelos usos agrícola ou pelas coberturas vegetais
(ripícolas ou residuais) que as caracterizam.

Pedreira nº 6560 "Barreiras - Carapinhal" – EIA – RELATÓRIO SÍNTESE

Página 105

A subunidade Área Florestal apresenta capacidade elevada para disfarçar as atividades humanas,
uma vez que a sua exposição ao observador é reduzida devido ao desenvolvimento da estrutura
arbórea.

No presente estudo, foi efetuada uma análise de visibilidade assente nos seguintes pressupostos:
 Calculou-se o Modelo Digital do Terreno (MDT) relativo a uma área com cerca de 4×4 km,
centrada sobre a área do projeto e cobrindo as povoações mais próximas e vias rodoviárias mais
importantes (Figura 21);
 A esta área de 4×4 km convencionou dar-se a designação de Vizinhança de Percepção Visual
(VPV) da área do projeto;
 Sobre o MDT, projetou-se o “Centro de Referência” da pedreira, correspondente ao centro
geométrico do núcleo de exploração;
 Utilizando ferramentas de visibilidade (viewshed), determinaram-se os locais da VPV visíveis a
partir do centro de referência (VMDT), fazendo-se a seguinte discriminação: (a) Visibilidade Nula
(VMDT =0) - Locais não avistáveis a partir do centro de referência; (b) Visibilidade Provável (VMDT =
1) - Locais avistáveis a partir do centro de referência;
 Utilizando ferramentas de distância (Euclidean Distance), calculou-se o mapa de distâncias ao
centro de referência (D);
 Calculou-se a visibilidade geral (VG) pela expressão:
VG = VMDT x D
em que:
VG = 0 - Visibilidade nula
VG > 0 - Visibilidade dependente da distância do ponto ao centro de referência. Foram usados os
seguintes escalões de distâncias / visibilidades:
0 < D < 500 metros - Visibilidade Muito Elevada
500 < D < 1000 metros - Visibilidade Elevada
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Figura 21 - Modelo Digital do Terreno (MDT) de base à análise de visibilidade.
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Os resultados obtidos apresentam-se na Figura 22, concluindo-se que a pedreira "Barreiras Carapinhal" apresenta alguma exposição visual, já que algumas manchas de visibilidade elevada
se sobrepõem ao aglomerado populacional do Carapinhal.

Deve porém referir-se que os resultados obtidos são conservadores já que a presença de floresta
em vastas áreas da VPV tenderá a reduzir a visibilidade da exploração, situação que se verificou
nas visitas ao local.
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Figura 22 - Mapa de visibilidades da
área do projeto de ampliação da pedreira
"Barreiras - Carapinhal".

11.13 – Aspetos Ecológicos

11.13.1 – Considerações Gerais

Para caracterizar os aspetos ecológicos da região e nomeadamente os da área do projeto e sua
envolvente mais próxima, efetuaram-se consultas bibliográficas de âmbito local e regional sobre a
ecologia existente. Com o intuito de confirmar e complementar os dados disponíveis, efetuaram-se
levantamentos de campo em campanhas distribuídas ao longo das várias fases de
desenvolvimento do EIA.

11.13.2 - Classificação Ecológica
Segundo a classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque (1982), e atendendo à legenda
da Carta Fito-edafo-climática da envolvente à pedreira “Barreiras - Carapinhal”, a área em estudo
enquadra-se numa zona edafo-climática do andar basal (inferior a 400 m), denominada
Mediterrâneo-Atlântica, conforme se ilustra na Figura 23.

Esta zona apresenta como elementos caracterizadores autofíticos espécies como: Olea europae
var. sylvestris (Zambujeiro), Pinus pinaster (Pinheiro-bravo), Pinus pinea (Pinheiro-manso),
Quercus faginea (Carvalho-lusitano), Quercus suber (Sobreiro), e Quercus rotundifolia (Azinheira).
Do ponto de vista fitossocilógico, considera-se que a flora espontânea da zona se encontra
enquadrada na Associação Arisaro-Quercetum broteroi (Braun-Blanquet et al., 1956) dominada
pelo Carvalho-lusitano (Quercus faginea). Com base na referida associação, e como complemento
à informação anterior, pode referir-se que a vegetação natural potencial da área em estudo inclui
espécies distribuídas pelos vários estratos, como sejam:
 Estrato arbóreo − Domínio do Carvalho-lusitano (Quercus faginea sp. Broteroi), Azinheira
(Quercus rotundifolia), Sobreiro (Quercus suber).
 Estrato arbustivo − Carrasco (Quercus coccifera), Alecrim (Rosmarinus officinalis), Aroeira
(Pistacia lentiscus), Tomilho (Thymus zygis ssp. sylvestris), Zambujeiro (Olea europeae var.
sylvestris).
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 Estrato sub-arbustivo − Urze (Calluna vulgaris), Tojo-arnal (Ulex europaeus), Rosmaninho
(Lavandula stoechas), Madressilva (Lonicera sp.).

Analisando as espécies indicadas, verifica-se que existe uma predominância de espécies
essencialmente mediterrânicas (Quercus rotundifolia, Quercus suber, etc.), coexistindo no entanto
algumas espécies que usualmente caracterizam locais com influências atlânticas (Pinus spp, entre
outras), o que se enquadra perfeitamente nos zonamentos existentes.

11.13.3 – Flora, Fauna, Habitats, Biótopos

Dada a distância considerável a que se encontra a poligonal da pedreira "Barreiras - Carapinhal"
relativamente a Áreas Protegidas, Sítios Classificados, Zonas de Proteção Especial e Sítios da
Convenção RAMSAR, referidos anteriormente, focaliza-se a caracterização da ecologia, sob o
ponto de vista cartográfico, no território alvo definido pelo núcleo de exploração desta pedreira e
vizinhança num buffer de 1 km em torno da sua delimitação.

Apesar de nesta área ocorrer um conjunto reduzido de habitats, procurou-se, na medida do
possível, identificar os habitats com representação residual (ocasionais ou que ocupam
superfícies muito pequenas), e os habitats com boa representação (os que ocupam áreas
significativas).

A diversidade paisagística que caracteriza a região tem relação com a biodiversidade. Por outras
palavras, à subunidade Área Florestal que caracteriza toda a envolvente da área de inserção do
projeto, associa-se um biótopo com o mesmo nome, cuja composição se descreve nos parágrafos
seguintes.

O Biótopo Florestal, bem representado na subunidade Área Florestal, está em correspondência
cartográfica com as manchas florestais não ripícolas de pinheiro-bravo e eucalipto. Este Biótopo,
com grande desenvolvimento no interior e na envolvente à área da pedreira, assenta
fundamentalmente nas áreas ocupadas pelo pinhal e eucaliptal, acompanhadas no estrato
arbustivo e subarbustivo por giestas, silvas, e tojos, constituindo preferencialmente um habitat
florestal de suporte a um reduzido número de espécies da avifauna.
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Com total ausência de vegetação primitiva, o biótopo florestal encontra-se profundamente
fragmentado, principalmente pela atividade extrativa e de produção de lenho que aqui se
desenvolve. Dominam os eucaliptais e com menor expressão os pinhais. O eucaliptal é
essencialmente formado por povoamentos densos e contínuos de eucalipto comum, e o pinhal por
povoamentos descontínuos de pinheiro-bravo, por vezes extensos.

O extrato arbustivo e subarbustivo é relativamente pobre e bastante homogéneo, pelo que se
insere no designado mato rasteiro de reduzida importância florística, possuindo no seu elenco
espécies como as silvas, giestas, tojos, e fetos ordinários.

No seu todo, apesar da mancha florestal assumir sob o ponto de vista faunístico um papel
importante como local de abrigo e de nidificação de algumas espécies de avifauna e mamíferos, a
elevada intervenção que se verifica nesta área permite constatar uma acentuada desertificação da
fauna, pelo que o número de espécies ocorrentes e observadas é bastante diminuto.

No Quadro 21 apresentam-se as espécies da flora e vegetação mais representativas na área do
projeto e buffer de 1 km em torno da sua delimitação. Neste quadro, para cada espécie, consta o
nome vulgar, a sua designação em latim, o seu estatuto de conservação, e se foi observada no
interior da área do projeto.
Quadro 21 - Flora e Vegetação ocorrente na vizinhança da área do projeto
TAXON
Espécie

ÁREA
NOME COMUM

BIÓTOPO

DO

Nome Latim
Pinheiro-bravo

Sim

Eucalyptus globulus

Eucalipto-comum

Sim

Cytisus grandiflorus

Giesteira-das-sebes

Sim

Pinus pinaster

Ulex europaeus

Tojo-arnal

Rubus fruticosus

Silvas

Sim
Florestal

Sim

Feto-ordinário

Sim

Madressilva

Não

Aster tripolium

Malmequer

Não

Dphne gnidium

Trovisco-fêmea

Não

Pteridium aquilinum
Lonicera periclymenum

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

PROJECTO

Sem quaisquer estatutos de
conservação e/ou protecção

Do ponto de vista da fauna, as espécies não são localmente muito abundantes, quer devido à
forte intervenção que se verifica na área do projeto, quer devido à estrutura jovem que
principalmente o pinhal, mas em alguns sectores também o eucaliptal, evidenciam.
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Os habitats mais interessantes situam-se ao nível das galerias ripícolas mal conservadas que
integram o biótopo fluvial associado ao Rio Dueça e seus afluentes incluindo a ribeira dos
Castanheiros. Dadas as características dos cursos de água mais próximos da área da pedreira e
da vegetação ripícola não muito desenvolvida que ocorre nestes sectores, a galeria ripícola
constitui ainda assim e localmente o habitat preferencial para algumas espécies da avifauna,
embora esta não abunde em quantidade e diversidade. Nos pequenos charcos artificiais
existentes na área, ocorrem igualmente algumas espécies com forte ligação ao meio aquático
(avifauna e anfíbios).

Com ligações ao meio aquático e galeria ripícola associada, refere-se a presença ocasional da
Cotovia-de-poupa, da Fuinha-dos-juncos e do Pintarroxo. Nos charcos existentes, não foi possível
observar quaisquer espécies de anatídeos.

Nos anfíbios, é possível encontrar o Tritão-de-ventre-laranja, o Sapo-de-unha-negra, a
Salamandra-dos-poços, a Rã-ibérica, e a Rã-verde-pequena, esta última bastante observada nos
charcos ao redor da área do projeto.

No biótopo florestal destaca-se o Pardal-comum e o Pisco-de-peito-ruivo (um passeriforme
invernante), e da família dos chapins o Chapim-preto e o Chapim-azul. A Lagartixa-de-Bocage e a
Lagartixa-do-mato são os répteis que, apesar de raros, é possível encontrar.

Dos mamíferos, há relatos da presença esporádica da Raposa e do Javali, sendo o Coelho-bravo
o mamífero mais vezes observado nesta zona. De entre outros habitantes destaca-se o Rato-docampo, o Ouriço-cacheiro e a Toupeira.

Na área da poligonal pedreira, onde se procedeu a um levantamento mais exaustivo da flora e da
fauna, não foi possível obter registos fotográficos de qualquer das espécies da fauna
referenciadas para o biótopo florestal, uma vez que o pinhal/eucaliptal são densos dificultando a
observação direta sobretudo das espécies da avifauna. Outros meios de observação e análise
levam a admitir no entanto que algumas das espécies referenciadas ocorram no local, tal como o
Coelho-bravo. O pardal-comum e as várias espécies de rãs focadas, formam no entanto
comunidades locais com elevado número de indivíduos, sendo a sua presença facilmente
detetada.
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Nos Quadros 22 a 25 apresentam-se as espécies ocorrentes na área do núcleo de exploração da
pedreira "Barreiras - Carapinhal" e vizinhança mais próxima (buffer de 1 km em torno da sua
delimitação). Cada quadro contém para cada espécie:
 Designação em latim da família e espécie, e o seu nome vulgar;
 Estatuto de conservação em Portugal segundo a adaptação dos critérios do IUCN;
 Situação relativa aos anexos das Convenções de Bona, Berna e Washington;
 Situação relativa aos anexos do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril.

Dos quadros constam as seguintes legendas:
IUCN

140/99

NT: Não ameaçado

Anexo B-IV: Espécies animais/vegetais de interesse comunitário que
exigem uma proteção rigorosa.

BONA

BERNA

Anexo II: Espécies migradoras cujo Anexo II: Espécies da fauna estritamente protegidas.
estado de conservação é desfavorável. Anexo III: Espécies protegidas da fauna.

WASHINGTON (CITES)
Nenhuma espécie incluída nos Anexos I e II.

Quadro 22 - Mamíferos ocorrentes na vizinhança da área do projeto
TAXON
Família

NOME COMUM

Espécie

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

INTERNACIONAL
WASHINGTON
BONA
(CITES)

NACIONAL
BERNA D.L.140/99

IUCN

SUIDAE
Sus scrofa

Javali

NT

Coelho-bravo

NT

Toupeira

NT

Raposa

NT

Rato-do-campo

NT

LEPORIDAE
Oryctolagus cuniculus
TALPIDAE
Talpa occidentalis
CANIDAE
Vulpes vulpes
MURIDAE
Apodemus sylvaticus
ERINACEIDAE
Erinaceus europaeus

Ouriço-cacheiro
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Quadro 23 - Répteis ocorrentes na vizinhança da área do projeto
TAXON
Família

NOME COMUM

Espécie

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

INTERNACIONAL
WASHINGTON
BONA
(CITES)

NACIONAL
BERNA D.L.140/99

IUCN

LACERTIDAE
Psammodromus algirus
Podarcis bocagei

Lagartixa-do-mato

III

NT

Lagartixa-de-bocage

III

NT

Quadro 24 - Anfíbios ocorrentes na vizinhança da área do projeto
TAXON
Família

NOME COMUM

Espécie

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

INTERNACIONAL
WASHINGTON
BONA
(CITES)

NACIONAL
BERNA D.L.140/99

IUCN

SALAMANDRIDAE
Triturus boscai

Tritão-de-ventre-laranja

III

NT

Pleurodeles waltl

Salamandra-dos-poços

III

NT

Sapo-de-unha-negra

II

NT

Rana perezi

Rã-verde-pequena

III

Rana iberica

Rã-ibérica

II

PELOBATIDAE
Pelobates cultripes
RANIDAE

Quadro 25 - Aves ocorrentes na vizinhança da área do projeto
TAXON
Família

NOME COMUM

Espécie

NT
B-IV

NT

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

INTERNACIONAL
WASHINGTON
BONA
(CITES)

NACIONAL
BERNA D.L.140/99

IUCN

SYLVIIDAE
Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

II

II

NT

Pisco-de-peito-ruivo

II

II

NT

III

NT

TURDIDAE
Erithacus rubecula
ALAUDIDAE
Galerida cristata

Cotovia-de-poupa

PASSERIDAE
Passer domesticus

Pardal-comum

NT

FRINGILLIDAE
Carduelis cannabina

Pintarrôxo

II

NT

Parus caeruleus

Chapim-azul

II

NT

Parus ater

Chapim-preto

II

NT

PARIDAE

Em locais próximos da área do projeto, a desertificação da fauna é quase total, evidenciando-se
apenas, e esporadicamente, algumas espécies cinegéticas das quais se destaca o Coelho-bravo.
Concomitantemente, as espécies da avifauna estão mal representadas nestes locais devido às
características da vegetação existente (floresta jovem). Qualquer das espécies referenciadas
como ocorrentes na vizinhança da área do projeto não foi observada no interior da área definida
pela poligonal do núcleo de exploração da pedreira, excetuando-se a Rã-verde-pequena que
prolifera em qualquer local depressionado com água acumulada.
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11.14 – Ambiente Sonoro - Ruído

11.14.1 – Introdução

A caracterização dos níveis de ruído ambiente envolveu a monitorização do local (recetor
sensível) mais próximo da pedreira "Barreiras - Carapinhal", com a unidade em laboração nominal
e indicada como sendo a normal. A unidade insere-se no Núcleo Extrativo do Carapinhal (NEC),
sendo rodeada pela pedreira “Pisca nº 2” que também se encontra ativa.

Pretendeu-se avaliar o cumprimento do “nível sonoro médio de longa duração” na situação de
referência atual, face aos requisitos do Dec.Lei n.º9/2007, de 17 de janeiro, com as alterações do
Dec.Lei n.º278/2007, de 1 de agosto, e da Declaração de retificação n.º18/2007, e efetuar ainda a
previsão de impactes acústicos futuros decorrentes da ampliação da área de lavra, junto deste
recetor sensível mais próximo.

A avaliação refere-se a medições efetuadas nos períodos diurno, do entardecer e noturno,
salientando-se que, segundo indicação dos responsáveis da empresa, a exploração labora
apenas no período diurno.

O Relatório da Avaliação do Ruído Ambiental elaborado pela PEDAMB, LDA, empresa certificada,
apresenta-se em “dossier” separado do Relatório Síntese do EIA (submetido de forma
autónoma na plataforma Siliamb), mas dele faz parte integrante, pelo que não se dispensa a
sua consulta como complemento ao que é seguidamente exposto no presente descritor.

Neste descritor, apresentam-se uma breve descrição do enquadramento e principais resultados do
estudo de avaliação do ambiente acústico, bem como da análise da conformidade legal,
remetendo-se os detalhes para a leitora do referido Relatório da Avaliação do Ruído Ambiental.
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11.14.2 – Regime de Laboração na Pedreira

No Quadro 26 discriminam-se os tempos de funcionamento da fonte de ruído em avaliação
(pedreira), relativamente a cada um dos períodos de referência. A instalação labora de 2.ª a 6.ª
feira das 8:00H as 17:30H, com uma hora e meia de almoço.

Quadro 26 – Períodos de referência e de funcionamento das fontes sonoras.
Diurno

Entardecer

Nocturno

Período de referência

07:00 - 20:00

20:00 - 23:00

23:00 - 07:00

Período de laboração

08:00-12:00 - 13:30-17:30

sem laboração

sem laboração

62%

0%

0%

Tempo de laboração no
período de referência

11.14.3 – Caracterização do Local e Períodos de Medição

Os resultados indicados neste relatório, referem-se aos três períodos de medição e ao ponto de
medição no aglomerado mais próximo da pedreira inserido num raio de 1000 metros, indicado na
figura seguinte (Imagem 1): 1 – Habitação mais próxima sita a cerca de 350 metros a Sul do limite
da exploração (recetor sensível). Coordenadas: 40° 6'17.95"N 8°19'49.33"W.

Imagem 1 – Localização do ponto de medição do ruído ambiental.
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Os resultados indicados referem-se ao local e períodos de medição descritos no Quadro 27.

Quadro 27 – Resultados da avaliação do ruído.

Apresentam-se no Quadro 28 as informações caracterizadoras dos períodos de medição
avaliados.

Quadro 28 – Caracterização dos períodos de medição.
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11.14.4 – Equipamento Utilizado
 Sonómetro integrador classe 1 “CESVA-SC310”, N.º de série: T224231
 Calibrador sonoro “CESVA-CB5”, N.º de série: 038312
 Anemómetro TSI 8330, N.º de série: 97050273
 Termo higrómetro TESTO 445, N.º de série: 0664687/202
 Barómetro CASTLE, N.º Interno: 02/02/GMG

11.14.5 – Metodologia

A monitorização do ruído foi efetuada segundo os procedimentos discriminados no Quadro 29.

Quadro 29 – Procedimentos de monitorização do ruído.

Ao parâmetro “nível sonoro médio de longa duração”, quando aplicável, é efetuada correção
meteorológica (Cmet), conforme procedimento indicado nos seguintes documentos:
•

ISO 9613-2:1996, Cap. 8;

•

AR-INTERIM-CM (Ref.: B4-3040/2001/329750/MAR/C1)

A correção meteorológica é efectuada quando não se verifica a seguinte condição:
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 + 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
≥ 0,1
𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
[cap. 7.1 da NP ISO 1996-2:2011]
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A avaliação da conformidade legal dos resultados obtidos é efetuada face aos requisitos do
Decreto-Lei n.º9/2007 de 17 de janeiro (“Regulamento Geral do Ruído”).

O sonómetro foi usado no modo para análise de característica Impulsive e Fast em simultâneo.

As avaliações foram efetuadas com tempos de amostragem representativos (perfazendo 45
minutos por ponto o total, com três registos por medição) com o microfone omnidirecional situado
a 3,5 metros de superfícies refletoras e posicionado a 1,5 metros acima do solo.

Como existe outra unidade vizinha ruidosa que influencia o ruído residual diurno, foi efetuada a
avaliação do ruído residual em dois patamares distintos, sendo um deles correspondentes à
paragem total das unidades (5 horas: das 7:00 as 8:00H e das 17:30H as 20:00H) e outro medido
durante a laboração das unidades adjacentes mas com a unidade em análise parada (8 horas).

11.14.6 – Resultados

No Quadro 30 apresentam-se os parâmetros caracterizadores dos ruídos avaliados.

Pedreira nº 6560 "Barreiras - Carapinhal" – EIA – RELATÓRIO SÍNTESE

Página 118

Quadro 30 – Parâmetros caracterizadores dos ruídos avaliados.
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11.14.7 – Conclusões

ENQUADRAMENTO LEGAL

De acordo com o definido pelo “Regulamento Geral do Ruído - RGR” atualmente em vigor (DL
n.º9/2007 de 17 de janeiro), a instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em
zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores
sensíveis isolados, estão sujeitos ao cumprimento de critérios de conformidade, como se indica:

Critério do “nível sonoro médio de longa duração” (Art.º 11.º)

As zonas sensíveis e mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior, expresso pelos
indicadores Lden e Ln, superior ao valor indicado no Quadro 31.
Quadro 31 – Indicadores Lden e Ln em função da zona.
Valores limite de exposição
Classificação da zona

Lden
dB(A)

Ln
dB(A)

Zona mista

65

55

Zona sensível

55

45

Zona não classificada

63

53

Zonas sensiveis nas proximidades
de GIT existentes

65

55

Zonas sensiveis nas proximidades
de GIT não aereas em projecto

60

50

Zonas sensiveis nas proximidades
de GIT aereas em projecto

65

55

GIT-grande infra estrutura de transporte

Critério de “Incomodidade” (n.º 1 – alínea b), do Art.º 13.º)

O valor limite a cumprir é função da duração e horário de ocorrência do ruído particular, conforme
se indica no Quadro 32.
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Quadro 32 – Valores limite da incomodidade consoante o período.
Valor da relação percentual (q) entre a
duração acumulada de ocorrência do
ruído particular e a duração total do
período de referência

Valor limite - "Incomodidade"
P. Diurno

P. Entardecer

P. Nocturno

dB(A)

dB(A)

dB(A)

q ≤ 12,5%

9

8

12,5% < q ≤ 25%

8

7

5

25% < q ≤ 50%

7

6

5

50% < q ≤ 75%

6

5

4

q > 75%

5

4

3

6*

5 **

* Valores aplicáveis a actividades com horário de funcionamento até às 24 horas;
** Valores aplicáveis a actividades com horário de funcionamento que ultrapasse as 24 horas.

Valores Limite a Cumprir
 Face à duração e horário de laboração da empresa, o limite a cumprir para a “Incomodidade”
será de 6 dB(A) para o período diurno. Nos locais onde o indicador LAeq apresentar valores
médios abaixo dos 45 dB(A) ou não exista laboração da fonte, este critério não é aplicável em
qualquer dos períodos.
 Os valores limite estabelecidos para o “nível sonoro médio de longa duração” são os indicados
anteriormente, dependendo da classificação da área em questão (sensível, mista ou “não
classificada”), a definir no respetivo PDM; numa zona "não classificada", devem ser cumpridos os
seguintes valores limite: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A).
Análise da Conformidade Legal

Com base nas avaliações efetuadas, apresenta-se no Quadro 33 a análise comparativa dos
resultados com os respetivos valores limite, definidos para as zonas onde ocorre utilização mista
ou sensível.
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Quadro 33 – Análise da conformidade legal.

Através da análise dos resultados obtidos face aos respetivos valores limite definidos pelo
Regulamento Geral do Ruído (RGR), conclui-se o seguinte:


“Critério da Incomodidade”
 No local monitorizado verificam-se as seguintes situações:
No recetor sensível mais crítico avaliado, e assumido as ponderações diárias feitas
ao ruído residual, este indicador encontra-se a ser cumprido no período de
laboração diurno.



“Nível sonoro médio de longa duração”
 No local monitorizado verificam-se as seguintes situações:
Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden): No ponto avaliado este
indicador encontra-se a ser cumprido para “zona não classificada” e mesmo para
“zona sensível”.
Indicador de ruído noturno (Ln): No ponto avaliado este indicador encontra-se a
ser cumprido para “zona não classificada” e mesmo para “zona sensível”.
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11.14.8 – Projeção da Situação de Referência para o Futuro

O enquadramento de realização das medições com a laboração plena no seio do NEC a par do
cenário operativo de exploração na pedreira “Barreiras - Carapinhal”, conforme foi descrito
anteriormente, antecipa que não haverá alteração significativa da situação de referência, face à
situação atual, uma vez que o projeto não prevê o incremento da emissão de ruído pela introdução
de mais equipamentos (mais fontes de ruído) para além dos já existentes na pedreira, ou a
modificação acentuada de qualquer outro parâmetro que, separadamente e/ou em conjunto,
possam configurar na definição de patamares de ruído diversos dos existentes, em número ou
amplitude.

Em face do exposto, considera-se que a avaliação do ruído após concluída a ampliação da
pedreira se assemelhará à concretizada nesta situação de referência. A análise previsional na
fase de implementação do projeto será exposta no capítulo da análise dos impactes ambientais.
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11.15 – Qualidade do Ar – Partículas PM10

11.15.1 – Introdução

Caracterizaram-se as emissões de poeiras em suspensão na fração PM10, por um período de 24
horas durante sete dias consecutivos, numa unidade de extração de argilas comuns designada
“Barreiras – Carapinhal”, localizada em Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, pertencente à
empresa “SORGILA”, com a unidade em laboração nominal e indicada como sendo a normal.
Com base nas análise pretende-se ainda efetuar a estimativa das concentrações máximas
possíveis na situação atual que corresponde já à área máxima de lavra prevista.

Com esta avaliação pretende-se efetuar a análise de conformidade face aos valores definidos
para PM10 pelo Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de Setembro alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2017
de 10 de Maio.

O Relatório da Análise de Poeiras PM10 em Suspensão no Ar Ambiente elaborado pela PEDAMB,
LDA, empresa certificada, apresenta-se em “dossier” separado do Relatório Síntese do EIA
(submetido de forma autónoma na plataforma SILIAMB), fazendo no entanto parte integrante
dele, pelo que não se dispensa a sua consulta como complemento ao que é seguidamente
exposto no presente descritor.

11.15.2 – Descrição do Trabalho

As análises foram efetuadas com base em elementos constantes na norma europeia de referência
EN12341:2014 - “Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or
PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter” e os constantes na secção IV do Anexo
VII do Decreto-Lei n.º102/2010 de 23 de setembro e do Decreto-Lei n.º47/2017 de 10 de maio, e
ainda todos os elementos gerais analíticos constantes na norma portuguesa NP2266 (“Colheita de
ar para análise de partículas sólidas e liquidas”) sendo colhidas e analisadas as partículas de
dimensão inferior a 10µm (PM10).

Na tabela seguinte apresentam-se os parâmetros a determinar, bem como os respetivos métodos
de amostragem e ensaio.
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Parâmetros avaliados e respetivos métodos usados.

Foi usado um amostrador sequencial THERMO-PARTISOL 2025 calibrado e que se encontra
devidamente validado para a norma EN12341:2014, com caudal constante (1m³/hora), tendo sido
efetuada a amostragem a caudal constante durante períodos de 24 horas, por um período de sete
dias, com início de cada amostragem às zero horas de cada dia.

O amostrador possui sistema de mudança automática do filtro amostrado ao final de cada período
de 24 horas de amostragem, sendo registadas as condições ambientais (pressão/temperatura)
existentes no porta-filtros.

A análise é efetuada por gravimetria, após estabilização de peso do material colhido no filtro, em
ambiente controlado. É ainda analisado um filtro branco não amostrado para controlo de
Contaminação de campo/transporte.

A PEDAMB participou no ensaio de comparação inter-laboratorial promovido pela RELACRE em
2012, na vertente “Ar Ambiente-Partículas em Ar ambiente”, tendo obtido o resultado “Aceitável”.
O equipamento e os procedimentos de controlo de qualidade obedecem as especificações do
fabricante do equipamento, do documento Standard Operation Procedure (DEQ03-LAB-0027SOP) do Estado de Oregon (USA) e da nota técnica da APA “Determinação de partículas
atmosféricas PM10 em estações de medição da qualidade do ar e testes de campo para
demonstração de métodos equivalentes” (2010).
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Imagem 2 - Amostrador sequencial usado no ponto de medição a Sul da empresa.

Como a avaliação efetuada utiliza um método de amostragem omnidirecional (colheita em todas
as direções), a influência de outras fontes de emissão vizinhas deverá ser tida em conta no
sentido de se estimar a contribuição de cada uma das demais fontes no valor global obtido.

No caso presente, foi colocado o amostrador numa casa habitada mais próxima, a uma distância
de cerca de 300 metros a Sul da pedreira, sendo de estimar que um período alargado de medição
irá permitir obter dias com situações de propagação favorável (situação de downwind/jusante).

Verifica-se a NO da pedreira, a presença de outras fontes de eventual emissão de material
particulado fino em suspensão, nomeadamente explorações de minerais (Pedreira nº 3785 "Pisca
2" com uma área de 13,2 hectares) para além daquelas emissões geradas pelo tráfego
relativamente intenso registado na estada N17-1 (Este).

O aglomerado populacional mais próximo situa-se a Sul (Carapinhal a 350 metros, Miranda do
Corvo) e a SO da exploração, não existindo na zona de exploração mais nenhum tipo de
povoamento importante.

A laboração da exploração ocorre das 8:00H as 17:00H nos dias uteis da semana, estando a
exploração em laboração normal no período das monitorizações, conforme comprovado
visualmente e por informação fornecida pelos responsáveis da empresa.
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Imagem 3 - Localização do ponto de medição das poeiras PM10 e da exploração.

Foi colocada no local uma estação meteorológica portátil com sistema de aquisição de dados em
contínuo, para registo das condições meteorológicas observadas no decorrer dos ensaios. As
condições ambientais médias observadas durante as amostragens foram as indicadas
seguidamente:

Caracterização meteorológica do período de medição.

11.15.3 – Equipamento Utilizado
 Amostrador sequencial Thermo PARTISOL 2025
 Filtros de quartzo QMA 47mm
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 Balança microanalítica RADWAG
 Calibrador de caudal primário DC-Lite
 Estação meteorológica portátil DAVIS VP-1

11.15.4 – Resultados Obtidos

Na Tabela seguinte apresenta-se o resultado da análise obtida ao parâmetro PM10 analisado. É
efetuado o comparativo com o normativo nacional aplicável, concretamente o disposto no Anexo
XII do Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de Setembro.

Resultados obtidos para PM10 no ponto de medição e comparação com valor-limite para 24H

Para uma mais fácil visualização, apresentam-se os resultados de forma gráfica na figura
seguinte.
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Resultados obtidos para PM10 e comparação com valor-limite recomendado para 24H.

As figuras seguintes apresentam a rosa de ventos observada no período de medição e as classes
de estabilidade observadas no período de medição com base nos valores discretos diários obtidos
pelo programa WRPLOT.

Este software produz a rosa com base na escala de ventos da Beaufort que apresenta a seguinte
tipologia para ventos medidos a uma altura de 10 metros:

Categorias de estabilidade de Beaufort.
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É ainda possível obter com o referido programa, a análise qualitativa das classes de estabilidade
com base na seguinte escala de Pasquill.

Classes de estabilidade de Pasquill.
Classe de
estabilidade

Definição

Classe de
estabilidade

Definição

A

Muito instável

D

Neutral

B

Instável

C

Ligeiramente instável

E

Ligeiramente estável

F

Estável

G

Muito estável

Nesta rosa é possível verificar a dominância dos rumos de quadrante NO não sendo estes os
rumos mais críticos para o ponto de medição a Sul o que sucede com os rumos de Norte também
registados.

Rosa-dos-ventos do período global de amostragem.
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Rosa-dos-ventos do período global de amostragem: sobreposição no terreno real.

A velocidade do vento apresentou “brisa moderada a forte” na maior parte do tempo, sendo a
classe “D” a classe de estabilidade de Pasquill dominante.

Os dados da estação meteorológica mais próxima indicam que nos meses secos do ano, a
frequência de dias com o rumo NO é muito alta pelo que os locais sensíveis sitos a Sul da
pedreira não será o mais crítico face aos rumos observados nesses meses. O rumo de Norte, que
será o rumo sempre mais crítico, tem uma frequência nesses meses de apenas 6.4% dos dias.

Frequências dos rumos de vento nos meses secos do ano na estação de Coimbra(série INMG
1951-1980).
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A análise das concentrações médias diárias obtidas nas estações de qualidade do ar mais
próximas permitem indicar os seguintes valores de PM10 no mesmo período de medição:

Dados de PM10 registados nas estações mais próximas (fonte: Qualar, APA).

A análise do quadro anterior permite concluir que o valor médio de PM10 medido se encontra
dentro do valor médio obtido nas estações nacionais no mesmo período de tempo, sendo que não
ocorreram dias de excedência do limite diário em nenhuma das estações nesses mesmos dias.

Na tabela seguinte são apresentadas informações acerca das excedências do parâmetro PM10,
nas estações de qualidade do ar mais próximas da zona em questão e os valores médios anuais:

Estatísticos disponíveis de PM10 registados nas estações mais próximas (fonte: Qualar, APA).
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Os valores obtidos com os resultados das medições são assim aparentemente bem corroborados
pelos valores anuais obtidos nas estações que cobrem zona em questão e que apresentam
valores de dias de excedência muito inferiores a 35 dias/ano para as PM10.

O Institute of Air Quality Management (IAQM, UK) realizou numerosos estudos de emissões de
PM10 durante vários anos com vários tipos de materiais da indústria extractiva inglesa, e definiu
as seguintes categorias de receptores em função da distância as fontes:

Critério de receptores em função da distância.
Categoria

Critério

Distante

O receptor está entre 200 m a 400 m da fonte de partículas

Intermédio

O receptor está entre 100 m a 200 m da fonte de partículas

Próximo

O receptor está a menos de 100 m da fonte de partículas

Na figura seguinte é possível visualizar que, no caso específico da argila (Clay), o decaimento das
concentrações médias de PM10 observa-se até distâncias da fonte na ordem dos 350 metros. No
caso presente, o receptor avaliado encontra-se a uma a distância inferior a esta, pelo que deverá
estar dentro da área de influência da pedreira aquando da ocorrência de rumos de Norte para Sul.

Decaimento de PM10 (média) em função da distância à fonte para vários tipos de materiais
(Fonte: IAQM, 2016).
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11.15.5 – Projeção da Situação de Referência para o Futuro

O enquadramento de realização das medições com a laboração plena no seio do NEC a par do
cenário operativo de exploração na pedreira “Barreiras - Carapinhal”, conforme foi descrito
anteriormente, antecipa que não haverá alteração significativa da situação de referência, face à
situação atual, uma vez que o projeto não prevê o incremento da emissão de PM10 pela
introdução de mais equipamentos (maior produção, maior circulação) para além dos já existentes
na pedreira, ou a modificação acentuada de qualquer outro parâmetro que, separadamente e/ou
em conjunto, possam configurar na definição de patamares de ruído diversos dos existentes, em
número ou amplitude.

Em face do exposto, considera-se que a avaliação do empoeiramento após concluída a ampliação
da pedreira se assemelhará à concretizada nesta situação de referência. A análise previsional na
fase de implementação do projeto será exposta no capítulo da análise dos impactes ambientais.
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11.16 – Rede Viária

11.16.1 – Rede Rodoviária Regional
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 24).

Figura 24 - Rede de estradas do concelho de Miranda do Corvo.
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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 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.

Tendo em conta que a região é um território de fortes caraterísticas florestais, salienta-se ainda a
grande extensão de caminhos florestais e de caminhos rurais, importantes no combate aos
incêndios florestais, no acesso às propriedades e no transporte de madeiras provenientes da
exploração florestal.

11.16.2 – Rede de Expedição das Matérias-Primas

A unidade de processamento de argilas da SORIGA, SA, para onde são expedidos as matériasprimas exploradas na pedreira “Barreiras – Carapinhal”, localiza-se na povoação de Redinha,
concelho de Pombal, a cerca de 45 km para Oeste da área do projeto.

O trajeto a realizar pelos camiões oriundos da pedreira "Barreiras - Carapinhal", conforme tem
ocorrido nos últimos anos, inicia-se na estrada EM1207 que liga a povoação de Vidual à
localidade do Carapinhal (Figura 25). A partir do Carapinhal segue-se pela estrada EN 17-1 até
Miranda do Corvo e daí pela estrada EN 342 / IC3 até Condeixa-a-Nova. Nesta localidade, tomase o IC2 para Sul até à localidade de Redinha, encontrando-se aí a referida unidade de
processamento de argilas da SORGILA, SA.
.
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Figura 25 - Rede rodoviária local e trajeto de expedição das matérias-primas.
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Salienta-se que a parte inicial do percurso até Miranda do Corvo também é utilizada pelos meios
de transporte dos materiais oriundos da pedreira “Pisca nº 2”, localizada a Norte da pedreira
“Barreiras – Carapinhal”, e ainda por todo o tráfego de camiões que se dedica à exploração
florestal que é intensa na região, além do tráfego local de veículos rurais (tratores) e ligeiros.
Nas fotos seguintes, apresentam-se aspetos do entroncamento entre a estrada EM1207 e o
caminho em terra batida de acesso à zona de trabalhos; de um troço da estrada EM1207 a
jusante desse entroncamento; do entroncamento entre a estrada EM1207 e a estrada EN17-1 em
Carapinhal; e de um troço atravessado em Carapinhal.

A localidade do Carapinhal, atravessada pelos camiões, é uma pequena povoação que dista cerca
de 1,5 km para sul da zona do projeto, constituída por edifícios habitacionais unifamiliares
associados a hortas para autoconsumo.
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O trajeto de expedição das matérias-primas inclui ainda uma parte em que se atravessa uma zona
periférica de Miranda do Corvo (cerca de 1000 m). O restante do percurso é efetuado nas vias EN
343, IC3 e IC2, as quais são bastante movimentadas por vários tipos de veículos, sendo
negligenciável o tráfego da pedreira face ao trânsito que circula nessas vias.

Na foto seguinte apresenta-se um aspeto do troço atravessado em Miranda do Corvo.

11.16.3 – Fluxo de Camiões a partir da Pedreira

O tráfego diário (Td) previsto, resultante da atividade na pedreira "Barreiras - Carapinhal", pode
calcular-se pela fórmula:

Td = 2 ×

Pr od
γ ×t

em que:
 Prod −- É a produção anual na unidade extrativa (Prod = 100 000 toneladas/ano);
 γ − É a carga média colocada nos veículos de expedição (γ = 35 toneladas);
 t − É o tempo médio de laboração à escala de um ano (t = 264 dias de laboração por
ano).
 2- É a ciclicidade (nº idas + nº voltas)
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Com base nos valores de C, Prod, γ e t, estabelecidos para a pedreira "Barreiras - Carapinhal",
estima-se que o tráfego médio será de 22 camiões por dia (11 idas e 11 voltas), ou seja cerca de
2-3 camião por hora com circulação restrita ao horário de laboração (8−17.30 horas).

Apesar do aceitável estado de conservação dos pavimentos das estradas utilizadas na expedição
das matérias-primas, as mesmas evidenciam alguma falta de sinalização vertical limitadora de
velocidade e de alerta de perigos vários, uma vez que é evidente a perigosidade associada a
troços deveras sinuosos, e ao facto de os locais cada vez mais próximos das pedreiras serem
propícios à acumulação de partículas finas, as quais prejudicam a aderência dos veículos que
aqui circulam, nomeadamente em dias chuvosos e em situação de travagem em curva.

A SORGILA, SA, juntamente com o outro explorador do NEC, tem a preocupação e
disponibilidade em criar condições de segurança ao trânsito de veículos que circulam nestes
itinerários e nos acessos comuns que circundam a vizinhança das suas explorações, contribuindo
para a colocação, em vários locais estratégicos, de sinalização adequada (redução de velocidade,
perigos vários, máquinas em movimento, entrada e saída de veículos pesados, etc.),
providenciando o seu complemento e melhoramento em outras zonas e em situações futuras.
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11.17 – Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico

Os trabalhos no âmbito do descritor Património Arqueológico, Arquitetónico, Etnográfico e
Espeleo-Arqueológicos foram previamente autorizados pela Direção Geral do Património Cultural
(DGPC). Os trabalhos de prospeção foram realizados em Maio de 2019, tendo sido elaborado o
relatório final nº 966/19 pela arqueóloga responsável (Maria Adelaide Pinto, da CRIVARQUE,
LDA), o qual foi submetido para aprovação ao DGPC. Esse relatório é apresentado de forma
autónoma, sendo por isso submetido de forma autónoma na plataforma Siliamb, fazendo no
entanto parte integrante do presente EIA. Neste descritor, apresenta-se um resumo dos trabalhos
e resultados obtidos, não se dispensando a leitura do relatório original para verificação dos
detalhes metodológicos e outros aspetos.

11.17.1 - Introdução

O presente documento reporta-se à caracterização do património histórico-cultural nas vertentes
arqueológica, arquitectónica e etnográfica, existente na área de implantação do projecto de
ampliação/regularização

da

Pedreira

“Barreiras-Carapinhal”.

Esta

caracterização

permite

identificar e avaliar os impactes resultantes da concretização do projecto e ainda apresentar
propostas para a minimização de potenciais impactes negativos.

Administrativamente localiza-se no distrito de Coimbra, Concelho de Miranda do Corvo e freguesia
de Miranda do Corvo. Cartograficamente insere-se na carta militar de Portugal, folha n.º 251 à
escala 1:25000, podendo, o seu enquadramento geomorfológico ser analisado nas cartas
geológicas de Portugal de Coimbra (19-D).

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

 Limite da pedreira – 61 200 m2;
 Pedreira licenciada – 25 000 m2;
 Ampliação – 19 431 m2;
 Área total de lavra – 44 431 m2
 Zona de defesa – 16 767 m2
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11.17.2 - Metodologia

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A elaboração do estudo de caracterização das ocorrências patrimoniais envolveu três etapas
essenciais:
 Pesquisa documental;
 Trabalho de campo de prospeção arqueológica e reconhecimento de elementos construídos de
interesse arquitetónico e etnográfico;
 Sistematização e registo sob a forma de inventário.

Consideram-se relevantes os materiais, os sítios e as estruturas integrados nos seguintes
âmbitos:
 Elementos abrangidos por figuras de proteção, nomeadamente, os imóveis classificados ou
outros monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes dos planos diretores
municipais e planos de ordenamento territorial;
 Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que não estando abrangidos pela
situação anterior, constem em trabalhos de investigação, em inventários da especialidade e
ainda aqueles cujo valor se encontra convencionado;
 Elementos singulares de humanização do território, representativos dos processos de
organização do espaço e da exploração dos recursos naturais em moldes tradicionais.

Como resultado, analisa-se um amplo espectro de realidades ao longo do presente estudo:
 Vestígios arqueológicos em sentido estrito (achados isolados, manchas de dispersão de
materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos);
 Vestígios de rede viária e caminhos antigos;
 Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de recursos
naturais;
 Estruturas hidráulicas e industriais;
 Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade;
 Estruturas de apoio a atividades agro-pastoris;
 Estruturas funerárias e/ou religiosas;
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RECOLHA DE INFORMAÇÃO

A pesquisa bibliográfica permite traçar o enquadramento histórico da área em estudo e obter uma
leitura integrada dos achados referenciados no contexto da ocupação humana do território.

Com o levantamento toponímico pretende-se identificar designações que reportam a existência de
elementos construídos de fundação antiga, designações que sugerem tradições lendárias locais
ou topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais.

As características próprias do meio determinam a especificidade e a implementação mais ou
menos estratégica de alguns valores patrimoniais. As condicionantes do meio físico reflectem-se
ainda na selecção dos espaços onde se instalaram os núcleos populacionais e as áreas nas quais
foram desenvolvidas actividades depredadoras ou
produtivas ao longo dos tempos.

A abordagem geomorfológica do território é fundamental na interpretação das estratégias de
povoamento e de apropriação do espaço, bem como na planificação das metodologias de
pesquisa de campo e na abordagem das áreas a prospectar.

A recolha de informação incidiu sobre elementos de natureza distinta:

 Levantamento bibliográfico, com desmontagem comentada do máximo de documentação
específica disponível, de carácter geral ou local;

 Levantamento toponímico e fisiográfico, baseado na Carta Militar de Portugal, à escala 1: 25 000
(folha n.º 251) com recolha comentada de potenciais indícios;

 Levantamento geomorfológico, baseada na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000
(folha n.º 19-D);

O levantamento bibliográfico teve as seguintes fontes de informação:

 Inventários patrimoniais de organismos públicos (DGPC, IP);
 Bibliografia especializada de âmbito local e regional;
 Planos de ordenamento e gestão do território;
 A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica e bibliográfica leva à obtenção de um
levantamento sistemático de informação de carácter histórico, fisiográfico e toponímico.
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Com este levantamento pretende-se identificar indícios potencialmente relacionados com vestígios
e áreas de origem antrópica.

TRABALHO DE CAMPO
Nos termos da Lei (Decreto-Lei n.º164/2014 de 4 de Novembro – Regulamento dos Trabalhos
Arqueológicos) os trabalhos de prospeção arqueológica foram previamente autorizados pela
DGPC, IP.

Procurou-se desempenhar as seguintes tarefas:
 Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental;
 Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontassem para a presença no
terreno de outros vestígios de natureza antrópica (arqueológicos, arquitetónicos ou
etnográficos) não detetados na bibliografia;
 Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontassem para a presença no
terreno de vestígios de natureza espeleológica;
 Recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação de dados ou indícios
de natureza patrimonial;
 Prospeção arqueológica sistemática das áreas a afetar pelo projeto, apoiada na projeção
cartográfica da pedreira na georeferenciação com GPS.

REGISTO E INVENTÁRIO

Posteriormente à recolha de informação e levantamento de campo, o registo sistemático e a
elaboração de um inventário faculta uma compilação dos elementos identificados. Para o registo
de ocorrências patrimoniais, é utilizada uma ficha-tipo cujo modelo apresenta os seguintes
campos:
 N.º de inventário;
 Identificação (topónimo, categoria, tipologia, cronologia);
 Localização geográfica (CMP, coordenadas e altimetria);
 Localização administrativa (concelho e freguesia);
 Descrição (sítio/monumento/estrutura e espólio, referências bibliográficas).
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O inventário é materializado na Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico, Etnográfico, e
Espeleo-arqueológico. A cartografia tem como base a Carta Militar de Portugal 1:25000 e as
coordenadas de implantação das realidades inventariadas são expressas através do sistema
Gauss (Datum 73 de Lisboa). A análise cartográfica é fundamental para:
 Representação dos trabalhos de prospeção efetuados;
 Identificação dos espaços de maior sensibilidade patrimonial, implantação das ocorrências
patrimoniais identificadas e delimitação de zonas que possam vir a ser objeto de propostas de
proteção e/ou de medidas de intervenção específicas;
 Representação das condições e visibilidade do solo.

O estudo contém ainda a documentação fotográfica de referência, ilustrativa dos testemunhos
patrimoniais identificados e da sua integração espacial e paisagística.

11.17.3 - Resultados

GEOMORFOLOGIA

O Concelho de Miranda do Corvo integra-se na unidade biofísica do Sistema do Maciço Central,
que compreende as Serras da Lousã, Açor e Estrela A superfície do Concelho é caracterizada por
um relevo diversificado, sendo possível identificar três áreas relativamente homogéneas. A
primeira constitui a vertente noroeste da Serra da Lousã, que sobressai de todo o conjunto
morfológico concelhio em que o substrato rochoso pertence ao complexo xisto-grauváquico
presente em todo o Maciço Central. A segunda área, no oeste do Concelho, tem como elemento
distintivo as colinas dolomíticas, de baixa altitude, compostas por rochas calcárias, que fazem
antever o Maciço de Sicó- Alvaiázere, a sul. A terceira área distintiva localiza-se no sopé destas
montanhas, apresentando uma depressão composta por rochas detríticas.

A área em estudo situa-se numa área de contacto entre as diferentes zonas tecno-estratigráficas,
ocorrendo por isso litologias bastante variadas. Assim e de acordo com a carta geológica de
Portugal, folha 19-D as camadas que afloram à superfície na área do projecto são as seguintes:

 Neogénico
Formação de Telhada: conglomerados
Formação de Campelo: conglomerados e pelitos
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Na proximidade do projecto são ainda observados níveis de cascalheira do Quaternário,
nomeadamente os conglomerados de Portela.

As características do meio físico vão sem dúvida reflectir-se na selecção dos espaços onde as
comunidades humanas se estabeleceram e desenvolveram as suas actividades.

Assim a análise de geomorfologia de uma região é fundamental na interpretação das estratégias
de povoamento e consequentemente na adopção de metodologias de trabalho de prospecção. A
depressão de Miranda do Corvo, localizada junto de linhas de água importantes: rio Dueça, e com
acesso a matérias primas, como as cascalheiras, é sem dúvida uma área atractiva para as
comunidades humanas. Assim a área em estudo, não será uma área provável para o
estabelecimento do homem, sendo assim pouco provável a identificação de vestígios
arqueológicos.

TOPONÍMIA

A toponímia reflecte os sentimentos e a personalidade das pessoas, memoria figuras de relevo,
épocas, factos históricos, usos e costumes. Desta forma, através do levantamento toponímico é
possível identificar designações com interesse, que reportam a existência de elementos
construídos de fundação antiga, designações que sugerem tradições lendárias locais ou
topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais.

Se compararmos com a área mais próximo a Miranda do Corvo, onde os topónimos relacionados
com a ocupação humana são frequentes, a área envolvente ao projecto apresenta um reduzido
número de designações.

Um dos aspectos mais significativos na toponímia, diz respeito ao predomínio de designações
relacionadas com a fisiografia do terreno, como:

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

Miranda do Corvo, surgiu num local estratégico, onde o vale do rio Dueça se cruza com
uma das passagens ao longo da Cordilheira Central, mas o momento da sua fundação
permanece uma incógnita. A primeira referência a Miranda do Corvo num documento data
de finais do século X, embora as evidências arqueológicas apontem para uma ocupação
muito anterior. Vários achados arqueológicos relativamente recentes, provenientes de
trabalhos de emergência (EIA’s Parque Eólico de Vila Nova II, IC3 – Condeixa Tomar,
Escavação arqueológica na Torres Sineira) associados a outros já conhecidos à décadas,
permitem reconstituir a história desta região.

A ocupação mais antiga que se conhece é de época pré-histórica e corresponde a um
conjunto de 5 mamoas atribuídas à pré-história recente, localizadas na freguesia de Vila
Nova e identificadas no âmbito do EIA do Parque Eólico de Vila Nova II. Uma das
ocorrências “Penedinho Branco/Alto do Marco” foi mesmo objecto de sondagens
arqueológicas de minimização, embora com resultados pouco conclusivos. Ao período
proto-histórico atribui-se lendário tesouro de Chão de Lamas da Idade do Bronze.
Escavações recentes realizadas no âmbito da construção do IC3, trouxeram á luz do dia
vestígios de época romana, como em “Lamas”, onde se escavaram estruturas negativas
de cronologia romana e alta Idade Média e na “Eira Velha” um habitat romano agrícola,
intimamente ligado a 4 eixos viários que por aqui passavam, ainda do período romano há
a referir o arqueossítio “Selões” de funcionalidade indeterminada (www.dgpc.pt).

Sendo provável que a vila de Miranda do Corvo se tenha desenvolvido em redor do
cabeço do antigo castelo medieval, fortificação importante na linha de defesa de Coimbra
durante a Reconquista, pouco se sabe da sua história. Actualmente, praticamente nada
resta da fortificação medieval, agora designada Alto do Calvário para além de uma torre
que fazia parte da muralha – actual torre sineira da Igreja Matriz –, assim como a cisterna,
de nave única e planta rectangular, localizada no topo do cabeço. Devido às obras
projectadas para o local, foram realizadas duas sondagens: sondagem A (com 4m X 10m)
ao longo da fachada sudoeste da Torre Sineira; Sondagem B (4m X 12m), implantada
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junto ao topo da NE da cisterna. Durante a intervenção, foi identificada uma necrópole de
sepulturas escavadas no afloramento xistoso. Algumas das sepulturas conservam, ainda,
tampa pedras de cabeceira e material osteológico em bom estado de preservação
(www.dgpc.pt).

Por último será ainda de referir duas ocorrências localizadas em Semide: um elemento de
arte rupestre de cronologia indeterminado: "Fraguas", e o Convento de St.ª Maria de
Semide, alvo de intervenções arqueológicas em 2011. Este último encontra-se igualmente
integrado no inventário de património imóvel (www.dgpc.pt), estando classificado como
Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 45/93 de 30.11.93). Os vestígios mais antigos do
convento datam de 1540, no entanto existem referencias a já existir um ermitério naquele
local em 1154. Para o património arquitectónico refere-se ainda o "Santuário do Senhor da
Serra" em Semide, atribuído ao século XVII e em vias de classificação e ainda o "Pelourinho de
Miranda do Corvo" localizado nos Paço do Concelho e também classificado como Imóvel de
Interesse Público pelo Decreto Lei n.º 23 122 de 11.10.1933.

PROSPEÇÃO

O trabalho de campo iniciou-se nas imediações da área de incidência do projecto, através da
observação da paisagem envolvente, após este primeiro contacto e analisado o carácter do
impacte, prosseguiu-se com a prospecção sistemática de toda a área de afectação do projecto.

A área do projecto inclui a área já licenciada, duas áreas de ampliação, a norte e a sul da
licenciada e respectiva zona de defesa. De um modo geral, grande parte da área encontra-se já
bastante alterada, exceptuando a zona de encosta localizada no limite norte do projecto, o que
permitiu a realização de trabalhos efectivos de prospecção, salientando-se, no entanto, que o
coberto vegetal condicionou a visibilidade do solo (ver figura seguinte). Os trabalhos incluíram
ainda a observação dos cortes existentes na zona já explorada, assim como nas zonas de
caminho, possibilitando uma leitura estratigráfica.
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Apresenta-se de seguida uma descrição da área do projecto e respectivas características.
Área licenciada

A área licenciada caracteriza-se por uma área de 25000m2, já explorados, com uma profundidade de cerca
de 20 metros. Actualmente a exploração encontra-se parada, observando-se, por isso em algumas zonas o
crescimento de nova vegetação.

Ampliação a Norte

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

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

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

Nas fotos seguintes apresentam-se aspetos das descrições anteriores.
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11.17.4 - Projeção da situação de referência

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

11.17.5 - Síntese

A prospeção arqueológica e espeleo-arqueológica desenvolvida levou à identificação de uma
ocorrência patrimonial.
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11.18 – Caracterização Sócio-Económica

O projeto de exploração na pedreira "Barreiras - Carapinhal" situa-se na freguesia de Miranda do
Corvo, concelho de Miranda do Corvo, pelo que a caracterização socioeconómica se centrou nos
dados disponíveis para o concelho, tendo-se optado também pela análise ao nível da freguesia,
embora em alguns casos mais restritiva em termos de dados disponíveis (demográficos, sociais e
económicos – atividades e sectores), indicadores que serão mais desenvolvidos para o concelho
de Miranda do Corvo. Esta análise foi efetuada com base nos dados disponíveis relativos aos
censos de 2011. Procurou-se igualmente tecer considerações sobre a evolução populacional, o
dinamismo económico, as carências e as potencialidades do concelho, através das realidades
evidenciadas pelas freguesias que o compõem.

11.18.1 - Concelho de Miranda do Corvo

Indicadores Genéricos

Em termos de organização administrativa, o concelho é constituído por 4 freguesias,
que se integram na sub-região de NUTS III do PINHAL INTERIOR NORTE e na
região de NUTS II do CENTRO (Figura 26).

As 4 freguesias que compõem o concelho de Miranda do Corvo são: União de Freguesias de
Semide e Rio Vide, Miranda do Corvo, Lamas e Vila Nova. No seu conjunto, estas freguesias
perfazem uma área total de 126,38 Km2. A população residente em 2011 era de 13 100
habitantes, pelo que a densidade populacional atual do município é de 103,7 habitantes por Km2.

A última evolução (de 2001 para 2011) reflete para a população total residente uma variação
positiva muito reduzida. Na verdade, a população em 2001 era de 13069, pelo que o crescimento
da última década não ultrapassou os 0,2 %. Nos últimos anos a população residente decresceu,
cifrando-se em cerca de 12 800 em 2017. Analisando a situação à escala da freguesia, verifica-se
que Miranda do Corvo cresceu entre 2 e 10% em termos populacionais, enquanto que as
freguesias contíguas perderam população entre os 2 e os 10%, no caso das freguesias
localizadas a Norte da Capital do Concelho, e entre 10 e 20% no caso das freguesias localizadas
a Sul.
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Embora tenha ocorrido um incremento populacional na última década, o envelhecimento está bem
vincado na estrutura populacional, assumindo os contornos da evolução geral da população
portuguesa.

A ocupação do espaço relaciona-se em grande parte com as atividades vitivinícolas, industriais e
agrícolas, verificando-se a fragmentação da população por lugares, formando agregados
habitacionais de pequena dimensão, pondo em evidência a dinâmica populacional rural, embora
haja naturalmente fenómenos de concentração urbana.

Indicadores de Educação

A existência de uma inter-relação (positiva) entre os níveis de educação e de desenvolvimento de
um país parece ser um facto merecedor de um consenso generalizado. Deste ponto de vista, o
investimento em educação pode permitir alcançar um maior nível de desenvolvimento mas
também este, por sua vez, pode gerar acréscimos no nível educacional da população, em geral.
Individualmente a educação é um elemento fundamental no crescimento económico por via da
produtividade do trabalhador. Este aumento da produtividade, quando acompanhado de aumentos
de salários, resulta em acréscimos no nível de vida.

Entre 1991 e 2001 registou-se uma diminuição de cerca de quatro pontos percentuais na taxa de
analfabetismo, de 13,4% para 9,6%, em Miranda do Corvo (Figura 27a). De 2001 para 2011 a
taxa voltou a baixar, agora para 5,4%. Esta redução encontra-se em linha com o que se verificou
nas restantes áreas analisadas e deriva de uma lógica de preocupação nacional em melhorar as
competências e o nível de instrução da população.

A Figura 27b ilustra para a população residente no concelho a distribuição do número de
indivíduos pelos vários níveis de instrução do sistema de ensino.
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Figura 27a - Taxa de analfabetismo do concelho de Miranda do Corvo no período de 1991-2001.
Comparações com as taxas homólogas da NUTIII do Pinhal Interior Norte, com a NUTII do Centro
e com o panorama Nacional. Fonte dos dados: INE.

Nível de Ensino - População Residente

Nenhum nível ens.

996

Ens. Superior

1º ciclo ens. Básico

141

Ens. Médio

2º ciclo ens. Básico
3º ciclo ens. Básico

1586

Ens. Secundário

Ens. Secundário
Ens. Médio

2159

3º ciclo ens. Básico

Ens. Superior

1843

2º ciclo ens. Básico

3859

1º ciclo ens. Básico

2514

Nenhum nível ens.
0

1000

2000

3000

4000

5000

Figura 27b – População residente segundo o nível de instrução (censos de 2011).
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Indicadores Demográficos

A Figura 28a diz respeito à estrutura etária de Miranda do Corvo em 2001 e constata-se, pela
largura da zona intermédia da pirâmide (indivíduos em idade adulta) face à base (indivíduos
jovens) que o concelho se caracteriza por um modelo de população adulta. Este cenário expressa,
também, um valor relativamente significativo de indivíduos com idade superior aos 65 anos, facto
que indicia um certo grau de envelhecimento da população sem a devida renovação.

Figura 28a - Estrutura etária da população de Miranda do Corvo em 2001. Fonte dos dados: INE.

Por outro lado, o cenário mantém-se atualmente, considerando os resultados dos censos de 2011
relativamente à distribuição da população por escalões etários:
Escalão
Nº de
(anos) habitantes
0-14
1829
15-24
1395
25-64
7039
> 65
2835
Esta ideia do gradual envelhecimento da população vem expressa de forma clara na Figura 28b,
que indica a evolução do índice de envelhecimento da população. De acordo com o gráfico, este
índice era próximo de 100 (igual número de jovens e idosos) em 1991 para o Concelho de
Miranda do Corvo e em 2009 foi de 154,3, muito superior quando comparado com o valor para
Portugal (117,6), mas menor que na NUTS III a que pertence (184,1). Significa que, por cada 100
jovens entre os 0 e os 14 anos existem, no concelho, cerca de 154 idosos. As mudanças sociais e
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económicas associadas ao envelhecimento da população são suscetíveis de ter profundas
implicações regionais, estendendo-se aos domínios políticos, com impactos sobre a população em
idade escolar, saúde, participação na força de trabalho, proteção social, segurança social,
finanças públicas, entre outros.

Figura 28b - Evolução do índice de envelhecimento da população de Miranda do Corvo no
período 1991 - 2009. Comparações com as evoluções homólogas da NUTIII do Pinhal Interior
Norte, com a NUTII do Centro e com o panorama Nacional. Fonte dos dados: INE.

Indicadores Sócio-Económicos

Um dos indicadores que melhor evidencia a capacidade económica de uma região é o poder de
compra concelhio per capita, expresso na Figura 29. O gráfico revela uma aproximação do
concelho de Miranda do Corvo tendo como referência Portugal, em termos de poder de compra
per capita. De 1993 a 2005 o concelho registou uma evolução bastante significativa (36  55%),
contraindo nos anos seguintes para os quais existem dados. Por um lado, o acréscimo
populacional tenderia a reduzir o poder de compra concelhio, se se mantivesse constante o
rendimento. Segundo a base de dados PORDATA, em 2017 voltou a registar-se um incremento
do poder de compra per capita, cifrando-se nesse ano em 67,3% do valor Nacional.

Porém, ao aumento supracitado da população está também subjacente um acréscimo mais que
proporcional no rendimento total, motivado pela deslocalização das zonas urbanas para zonas
mais periféricas, de que Miranda do Corvo é exemplo. No entanto, este fenómeno não é tão
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evidente e conjugado com o constante envelhecimento populacional permite mitigar, e mesmo
reduzir, o poder de compra concelhio nos últimos anos.

Também ao nível do ganho médio mensal é possível verificar uma evolução positiva no concelho
de Miranda do Corvo. Ainda assim, é importante constatar que o diferencial de ganho mensal é de
mais de 300€ em relação à média nacional, o que evidencia um baixo poder aquisitivo dos
residentes. Como tal, não é por esta via que as disparidades regionais se têm vindo a reduzir.

Figura 29 - Evolução do Poder de Compra da população de Miranda do Corvo no período 19932007. Comparações com as evoluções homólogas da NUTIII do Pinhal Interior Norte, com a NUTII
do Centro e com o panorama Nacional. Fonte dos dados: INE.

A Figura 30 desagrega a população empregada em cada região, de acordo com o sector em que
se insere. E de facto, Miranda do Corvo emprega predominantemente no sector terciário, dos
serviços, com cerca de 64% do total do emprego, demonstrando uma elevada capacidade para
terceirizar a sua economia. Este valor tão elevado (mesmo comparado com Portugal, remete para
segundo plano os outros dois sectores de atividade (agricultura e indústria). Na ótica do
crescimento e desenvolvimento, esta morfologia aproxima-se do modelo de economias
desenvolvidas, com a deslocalização da indústria para áreas económica e geograficamente mais
rentáveis, e o gradual mas continuo abandono das atividades ligadas à agricultura.
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Figura 30 - Desagregação setorial do emprego.

Dinâmica Empresarial e Infraestruturas de Apoio à Atividade Económica

Apesar da dinâmica demográfica positiva, o concelho caracteriza-se por uma economia com
oscilações, reflexo de um tecido económico constituído, fundamentalmente, por microempresas
(empresas em nome individual de pequena dimensão). A cooperação empresarial e a inovação
são ainda matérias pouco abordadas nas empresas existentes no Concelho de Miranda do Corvo.
Contudo, é possível referir casos de sucesso em sectores como a cerâmica ou o têxtil, em
empresas que apostaram em novos produtos e na inovação. A carência de espaços de
acolhimento empresarial é também uma área de melhoria a ter em consideração, sendo
importante

qualificar

os

existentes

e

construir

novos,

numa

lógica

de

qualidade

e

complementaridade. Tendo consciência desta debilidade, a Câmara Municipal está a promover a
criação de dois novos polos industriais.

Nesta ótica, importa realçar alguns indicadores da dinâmica empresarial do concelho. O tecido
empresarial é composto por 1156 empresas, maioritariamente por individuais (cerca de 73%), e
compostas por menos de 10 trabalhadores (97,9%). De referir que nenhuma empresa opera com
mais de 50 trabalhadores. Figura 31 desagrega as 1156 empresas de acordo com o ramo de
atividade a que está afeto, em consonância com a Classificação Portuguesa de Atividades
Económicas, Revisão 3 (CAE-Rev3). Como se verifica, os sectores da construção e do comércio
são os que reúnem maior número de empresas, seguidos da restauração e alojamento.
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Figura 31 - Empresas por setor de atividade em Miranda do Corvo.

Legenda da Figura 31 - A-Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B-Indústrias
Extrativas; C-Indústrias Transformadoras; D-Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio;
E-Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição; FConstrução; G-Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos;
H-Transportes e armazenagem; I-Alojamento, restauração e similares; J-Atividades de informação
e de comunicação; L-Atividades Imobiliárias; M-Atividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares; N-Atividades administrativas e dos serviços de apoio; P-Educação; Q-Atividades de
saúde humana e apoio social; R-Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas;
S-Outras Atividades de serviços

A existência de um ambiente estruturado de apoio à atividade económica é um fictor essencial
para a atracão do investimento privado. Tal ambiente, por sua vez pressupõe a existência de
infraestruturas, organizações de apoio e instrumentos legais que facilitem a criação de vínculos
fortes entre as empresas e o Concelho. Miranda do Corvo atravessa uma fase de transição
relativamente a infraestruturas e organizações de apoio à atividade económica. A perceção de
uma concorrência forte na captação de investimentos reforçou a necessidade de consolidar uma
estratégia municipal neste domínio. Em termos infraestruturais, no Concelho de Miranda do Corvo
existe apenas uma zona industrial localizada na sede de Concelho (estando prevista a criação de
dois novos polos industriais).
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As estruturas imateriais também desempenham um papel essencial no desenvolvimento
económico. Em Miranda do Corvo existe a Unidade de Inserção na Vida Ativa – Gabinete de
Apoio ao Desenvolvimento (UNIVA) e o Serviço de Apoio Local ao Empresário (SALE). Ambos
operam como facilitadores no acesso à informação, permitindo um maior conhecimento do
mercado externo, numa lógica de incentivo ao empreendedorismo. A UNIVA, criada em 2002, tem
como prioridade o apoio a jovens e adultos desempregados na sua inserção ou reinserção
profissional, em cooperação com os centros de emprego. Presta apoio no recrutamento de
pessoal, na integração de estagiários com qualificação profissional e na divulgação de medidas de
apoio à contratação. O SALE é o reflexo de um protocolo de colaboração institucional entre o
Município de Miranda do Corvo e a Associação Comercial e Industrial de Coimbra (ACIC) que visa
o desenvolvimento empresarial à escala concelhia e regional, através da transferência de
informação entre as entidades e o tecido económico.

11.18.2 - A Freguesia de Miranda do Corvo
A freguesia de Miranda do Corvo cobre uma área de aproximadamente 46,9 km2 e tem uma
população residente de cerca de 7000 indivíduos.

Miranda do Corvo enfrenta atualmente um processo de expansão económica que está a permitir
ultrapassar os constrangimentos decorrentes da sua tradicional dependência dos sectores
agrícola e comercial. Esse processo, assente num plano estratégico de desenvolvimento
sustentado, que inclui mecanismos de salvaguarda da qualidade ambiental, está já
consubstanciado numa transfiguração do tecido produtivo, em resultado do investimento industrial
que se tem vindo a registar nos últimos anos e de uma série de infraestruturas já concretizadas e
outras em vias de concretização. A este nível é particularmente relevante o crescimento da zona
industrial de Miranda do Corvo. Também o turismo, a requalificação urbana, a criação e
beneficiação de espaços verdes e zonas de lazer, bem como o incremento de iniciativas culturais
e desportivas, área onde também se tem assistido a um significativo crescimento dos
equipamentos disponíveis, são aposta nesta terra.

A freguesia de Miranda do Corvo tem ao dispor das crianças da terra seis escolas,
nomeadamente a Escola EB23 C/Sec. José Falcão, Escola Básica da Casa do Gaiato, Escola
Básica do Espinho, Escola Básica N.º1 de Miranda do Corvo, Escola Básica de Moinhos, Escola
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Básica da Pereira, assim como de Jardins de Infância nos lugares de Espinho, Moinhos e Miranda
do Corvo (2). O apoio social é prestado pelo lar Dr. Clemente de Carvalho, Casa do Gaiato e
Associação para Desenvolvimento e Formação Profissional (ADFP), com as mais diversas
valências.

A freguesia é privilegiada pela presença de várias associações desportivas, de que se destacam o
Estádio Municipal e também três campos de futebol de onze pelados, nos lugares de Moinhos,
Pereira e Miranda do Corvo, proporcionando o exercício de atividades físicas à comunidade, quer
pela disponibilização de instalações, quer pela organização de atividades desportivas, de recreio e
lazer. Está também a freguesia equipada com cinco gimnodesportivos, nos lugares de Miranda do
Corvo (3), Bairro Novo e Moinhos, tendo também ao dispor da população uma piscina coberta e
outra descoberta.
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12 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTES E MEDIDAS MITIGADORAS

12.1 – Metodologia Específica de Análise de Impactes

A análise dos impactes ambientais incidiu sobre os aspetos negativos e positivos gerados no meio
ambiente pela exploração da pedreira “Barreiras - Carapinhal”, bem como sobre a ocorrência de
eventuais impactes cumulativos relacionados com a proximidade de explorações similares que se
posicionam até ao raio de 1km em torno da área do projeto, no caso representadas apenas pela
Pedreira “Pisca nº 2”. Estas duas unidades estão integradas numa área que designamos
anteriormente por Núcleo Extrativo do Carapinhal - NEC.

Para além das medidas de controlo e mitigação ambiental, que serão enunciadas nas seções
seguintes e decorrem da análise realizada, fazem parte integrante do presente EIA 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 3).

Os impactes foram analisados sobre os elementos e os processos mais relevantes descritos na
Situação de Referência, e que são suscetíveis de sofrerem maiores alterações com o
desenvolvimento da exploração.

Sobre os impactes negativos identificados na atual situação de exploração e sobre os impactes
negativos previstos com a ampliação da área da pedreira, foram propostas as medidas de
minimização a adotar, de forma a colmatar e prevenir as situações negativas identificadas, bem
como as medidas de valoração dos impactes positivos detetados.

Os impactes cumulativos equacionados advêm do facto da pedreira “Barreiras - Carapinhal” se
inserir no NEC, embora este núcleo seja reduzido em número de pedreiras (duas) e área afetada
(cerca de 20 hectares no total, com distanciamento entre as duas explorações; ver Figura 1 e
Planta nº 1 – Localização do Anexo Pantas).
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Tal como previsto na legislação aplicável, são propostos estudos de monitorização dos impactes
ambientais mais críticos neste tipo de atividade, a desenvolver em fases subsequentes, com o
objetivo de acompanhar as variações de determinados parâmetros ambientais, e de forma a
avaliar as alterações no meio geradas pelo desenvolvimento da pedreira ao longo da sua vida útil,
bem como as alterações que efetivamente serão causadas pela implantação do projeto de
ampliação da pedreira.

A um nível compatível com a dimensão do projeto, a formulação das medidas de controlo e a
avaliação da viabilidade técnica e económica das soluções preconizadas, essencialmente as
relacionadas com a implementação dos Planos de Monitorização e de Recuperação Paisagística,
baseou-se fundamentalmente nas sugestões e recetividade da entidade promotora e responsável
pelo mesmo, a SORGILA, SA.

De forma a obter uma melhor perceção do grau de afetação do impacte sobre os elementos
biofísicos e sócio-económicos, efetuou-se na maior parte dos casos uma abordagem qualitativa,
uma vez que as características particulares da área em estudo e a abrangência de alguns dos
descritores analisados não permitirem a quantificação numérica de determinado impacte. Para a
caracterização e avaliação dos impactes, de forma a perceber a sua importância e ocorrência,
adotou-se a classificação constante da tabela seguinte:

Caráter genérico

Positivo ou negativo

Magnitude

Reduzida, moderada ou elevada

Tipo de ação

Direto ou indireto

Projeção no tempo

Temporário ou permanente

Projeção no espaço

Localizado ou abrangente

Significância

Significativo, pouco significativo ou muito significativo

Esta classificação tem o seguinte entendimento:
 A classificação do impacte como positivo ou negativo resulta, respetivamente, das ações
benéficas ou adversas do projeto sobre o descritor, ou fator desse descritor.
 Relativamente ao tipo de ação (relação causa-efeito), certos impactes são resultantes de ações
diretas sobre o meio ambiente, como por exemplo a destruição de biótopos e/ou habitats. Outros
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são induzidos de forma indireta, sem que haja uma ação única que seja responsável pelo impacte,
como por exemplo o afastamento temporário das espécies.
 Os impactes temporários são intrínsecos à fase de exploração e só se manifestam durante a
atividade (ex: ruído e poeiras). Pelo contrário, os impactes permanentes perduram para além do
final da atividade (ex: alteração do regime hídrico).
 Os impactes localizados ou abrangentes refletem, respetivamente, o efeito pontual do impacte
(ex: preparação do terreno para o desmonte) ou o efeito para além do local de ocorrência (ex:
alteração do clima, alteração do regime hídrico).
 A magnitude do impacte pressupõe uma medida direta ou indireta que permite determinar o
grau de alteração previsível em determinado fator ambiental. É uma avaliação quantitativa ou, na
impossibilidade de se obterem todos os elementos necessários a essa quantificação, semiquantitativa.
 A significância ou importância de um impacte traduz uma avaliação qualitativa de uma alteração
com determinada magnitude, mas que depende também do valor e importância do fator ambiental
em causa e da sua qualidade. Um impacte de grande magnitude pode ter pouco significado se, no
fator em análise, não forem detetadas ou previstas alterações significativas.

Esta classificação dará um importante contributo para a elaboração da matriz de impactes, que irá
relacionar as ações do projeto (indicador de impacte) com as alterações verificadas e previstas
nos descritores e fatores ambientais considerados (avaliação do impacte).

Dadas as características do projeto, a análise de impactes contempla uma única fase do projeto
que é a Fase de Projeto de Execução, uma vez que a pedreira se encontra em lavra ativa e o
projeto respeitar a uma ampliação da área da pedreira e respetiva área de lavra. Pretende-se com
este projeto (de exploração e ambiental) dar continuidade à atividade extrativa na pedreira, no
contexto técnico-legal desencadeado pela legislação em vigor, principalmente pelo Dec.Lei
n.º340/2007 e Dec.Lei n.º152-B/2017 de 11/12.
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12.2 – Impactes no Clima

Na situação atual não se detetaram impactes negativos induzidos no clima pelas duas
explorações existentes no NEC, não sendo de prever com a implementação do projeto de
ampliação qualquer alteração climática significativa, à escala local ou regional, dada a reduzida
área a intervencionar pela lavra (44 431 m2).

Os potenciais impactes suscetíveis de provocar alterações no clima a nível local no âmbito da
implementação do projeto prendem-se fundamentalmente com as alterações topográficas
previstas pelo alargamento da escavação (em área e profundidade) ao longo da vida útil da
pedreira, as quais envolvem remoção de vegetação nas zonas não intervencionadas,
designadamente na área de ampliação que ainda é ocupada por eucaliptais.

A ampliação não irá originar mais frentes de desmonte nem alterar a cota base da escavação
aprovada no Plano de Lavra em vigor (230 m), que se mantêm neste projeto. Implicará, no entanto
o avanço das frentes no sentido Norte para a zona de ampliação da pedreira.

Apesar das alterações sobre a atual morfologia assumirem uma dimensão acentuada no atual
contexto de exploração que se verifica na pedreira e no NEC, será de admitir que a escavação
projetada não induza por si só a alterações significativas no clima local, não constituindo qualquer
entrave à circulação do ar e à dispersão dos gases produzidos pelos equipamentos, constatandose que a pedreira que se localiza na vizinhança a Norte da área em estudo é de dimensão
ligeiramente superior mas utiliza nas suas múltiplas atividades equipamentos da mesma tipologia.

Uma vez que não haverá qualquer tipo de desmatação no interior da pedreira licenciada, sendo
reduzida a remoção de solos de cobertura ainda por efetuar na área de ampliação, apenas se
poderá equacionar um eventual acréscimo da temperatura ao nível do solo pela maior exposição a
que ficará sujeito o maciço argiloso aquando das ações de descubra da massa mineral, que
eventualmente poderão levar a ligeiras alterações nas condições de absorção e reflexão da
radiação solar.
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No entanto, consideram-se estes impactes localizados, de baixa magnitude e pouco
significativos, dada a reduzida área de ampliação e ao facto de as alterações topográficas serem
graduais e espaçadas no tempo, durante a vida útil da pedreira.

12.3.3 – Impactes Cumulativos

Ao nível dos impactes cumulativos que poderão ser proporcionados pela exploração preconizada,
considera-se que o caráter cumulativo tenha no contexto de exploração atual uma significância
reduzida, uma vez que o presente projeto representa uma continuação da atividade que já se
desenvolve no local, não englobando nenhuma característica que potencie o desenvolvimento de
novos impactes ou a ampliação significativa dos mesmos.

As particularidades inerentes ao projeto de ampliação não é assim suscetível de causar impactes
nesta vertente ambiental (clima), mesmo quando considerada a pedreira similar no seu conjunto.

Sendo a região caracterizada por uma estrutura arbórea francamente desenvolvida, a vegetação
desempenha aqui um papel importante no controlo dos processos climáticos relacionados com a
evapotranspiração, a transpiração ou a humidade do ar.

Espera-se para o final da vida útil da pedreira, que o coberto vegetativo preconizado no âmbito da
recuperação paisagística da área intervencionada permita, a um nível muito localizado,
compensar o desequilíbrio vegetativo gerado pelas desmatações outrora efetuadas, permitindo ao
mesmo tempo que se restabeleça a temperatura ao nível do solo, através da diminuição que
resultará de uma maior cobertura vegetativa para o local, que será tanto mais importante quanto
aquela que for proporcionada pela pedreira vizinha que integra o NEC.

No Quadro 34 apresenta-se um resumo da análise dos impactes no clima, focando-se os
indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da análise efetuada.
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Quadro 34 – Impactes no Clima.
Fase do Projeto

Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Medidas Mitigadoras

Remoção de solos e de
Durante a vida
útil da pedreira

vegetação

Negativo; indireto; localizado;

Escavação (topografia)

temporário; magnitude

Aumento da temperatura ao reduzida; pouco significativo.
nível do solo

No final da vida

Diminuição da temperatura

útil da pedreira

ao nível do solo

Negativo; indireto; localizado;

Não

permanente; magnitude
reduzida; pouco significativo.
Negativo; indireto; abrangente;

Impactes Cumulativos – NEC

permanente; magnitude
moderada; pouco significativo.

12.3 – Impactes na Geomorfologia

12.3.1 – Indicador de Impacte - Depressão Escavada da Pedreira 6560

Os impactes negativos instalados e esperados (impacte geomorfológico e visual) prendem-se,
fundamentalmente, com as alterações topográficas induzidas no terreno pela presença da
depressão escavada da pedreira “Barreiras - Carapinhal”.

Na situação atual de intervenção, o impacte negativo traduz-se pela presença de uma depressão
escavada que ocupa praticamente cerca de 32 300 m2, dentro e fora da área licenciada (25 000
m2), razão pela qual se instruiu o pedido de regularização nos termos do Decreto-Lei nº 165/2014
de 5/11. O projeto de ampliação representa um acréscimo de cerca de 12 130 m2 à área efetiva
de exploração. A escavação atual gerou e gera localmente um impacte geomorfológico e visual
negativo significativo, que será incrementado gradualmente com o desenvolvimento da
escavação.
Este incremento será no final traduzido por uma escavação com 44 431 m2 o que, em termos
percentuais, considerando o diferencial entre a área já escavada e a que falta escavar, pode dizerse que o impacte instalado representa já 72,7% do impacte esperado no final da atividade.
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O desenvolvimento da escavação para Norte terá com certeza um efeito cumulativo na alteração
dos aspetos geomorfológicos que caracterizam atualmente a área do projeto, contribuindo para
aumentar o impacte visual gerado pelo aumento da área do desmonte.

O impacte relacionado com a alteração da morfologia pela execução desta escavação incidirá
apenas na zona diretamente afeta ao desmonte da massa mineral, pelo que este impacte será
localizado no espaço e no tempo, não devendo extravasar para áreas adjacentes às definidas no
projeto de lavra.

O desmonte a céu-aberto do maciço argiloso irá originar uma área escavada cuja dimensão e
geometria resultou da delimitação do jazigo mineral e do racional aproveitamento do recurso. De
forma a ter uma melhor perceção da dimensão da escavação e dos seus efeitos ao longo da vida
útil da pedreira, definiram-se os principais parâmetros geométricos da depressão escavada após
cessar a atividade de exploração no local.

Confrontando no Plano de Lavra a planta da situação atual com a planta da situação final, pode-se
constatar que a exploração permitirá que o desmonte do maciço argiloso se processe segundo
uma única direção: uma frente que irá evoluir de Sul para Norte da área de lavra definida,
originando até às cotas do projeto uma escavação com 44 431 m2 de extensão, e com 40 m de
profundidade máxima. Assim, no fim da vida útil da exploração projetada, formar-se-á até às cotas
do projeto uma depressão escavada com as características que constam do Quadro 35.

Quadro 35 – Características da escavação projetada.
Área de ocupação

Profundidade
máxima

Bancadas

Geometria

Em número de 8, com 5 metros
de altura cada uma, com frentes Anfiteatro de fundo largo, de
Aproximadamente
40 metros
de inclinação a 45º e ligadas por secção transversal grosso modo
44 431 m2
pisos direitos com largura não retangular
inferior a 5 m
As 8 bancadas da escavação são definidas por igual número de pisos de transição, os quais estão
instalados à cota dos 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265 e 270 metros, estando a base da
escavação instalada à cota 230 metros.
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Uma escavação final com estas características irá naturalmente originar um impacte negativo na
geomorfologia local, devido à modificação da topografia original do terreno, e pelo facto de induzir
no observador um impacte visual traduzido essencialmente pela presença das bancadas finais e
pelas alterações cromáticas relativamente à vizinhança mais próxima não intervencionada.
Cumulativamente, acrescem os impactes negativos na geomorfologia gerados pelas depressões
escavadas da pedreira vizinha (pedreira “Pisca nº 2”).

Neste contexto, considera-se o impacte negativo gerado pela escavação da pedreira “Barreiras Carapinhal” como significativo no contexto geomorfológico local, sendo que na situação atual já
se consumaram as mais importantes alterações fisiográficas do terreno original, que se irão
acentuar e completar com o desenvolvimento da escavação para Norte. Recorda-se que a
pedreira "Barreiras - Carapinhal" apresenta alguma exposição visual, uma vez que algumas
manchas de visibilidade elevada identificadas na Figura 22 se sobrepõem ao aglomerado
populacional do Carapinhal. Deve porém referir-se que os resultados obtidos foram considerados
conservadores já que a presença de floresta em vastas áreas contíguas à pedreira tenderá a
reduzir a visibilidade da exploração, situação que se verificou nas visitas ao local.

Classificam-se assim, no contexto analisado, os impactes (geomorfológico e visual) gerados pela
depressão escavada da pedreira “Barreiras - Carapinhal” como negativos, localizados,
temporários e significativos, pelo que serão apresentadas medidas conducentes à atenuação
destes impactes ao nível local e da dimensão da pedreira em estudo, durante e após a atividade
de exploração, uma vez que a mesma também contribui para o caráter significativo dos impactes
instalados no contexto global da atividade extrativa desenvolvida no NEC.

12.3.2 – Indicador de Impacte - Depósitos de Materiais da Pedreira 6560

Não existem escombreiras no interior da área da pedreira, mas somente depósitos de terras e
estéreis de cobertura bem como depósitos temporários de argila para expedição até à unidade de
loteamento localizada em Pombal. Estes depósitos estão circunscritos às respetivas áreas de
deposição, atingindo quase sempre dimensões reduzidas. Não se antevendo alterações ao
processo de extração, também não é previsível que no interior da área do projeto se comecem a
formar depósitos do tipo “escombreira”.
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No futuro, proceder-se-á há modelação gradual da área escavada com os depósitos de terras e
estéreis existentes, no cumprimento do PARP.

De facto, no cumprimento do PARP proceder-se-á há modelação topográfica da escavação com o
recobrimento da base e patamares utilizando as terras e estéreis acomodados nas pargas
respetivas, conforme se for disponibilizando área à retaguarda do desmonte. No cronograma
apresentado (Quadro 5), prevê-se que nos últimos 6–7 anos do tempo de vida útil da pedreira
seja fomentada a dinâmica de exploração à frente e recuperação à retaguarda, a partir das cotas
de intervenção finais da escavação proposta.

Relativamente às terras vegetais, não se preveem impactes negativos significativos decorrentes
da decapagem e deposição destes materiais, uma vez que o impacte geomorfológico atualmente
instalado é pouco acentuado, não se esperando qualquer incremento associado à mobilização de
mais terras vegetais resultantes da decapagem superficial do terreno, uma vez que na área de
lavra a remobilização destes materiais abrangerá uma área reduzida.

Assim, consideram-se os impactes negativos gerados na geomorfologia pelos depósitos de
materiais como indiretos, localizados, de magnitude baixa, temporários e pouco significativos.

12.3.3 - Impactes Cumulativos

Contributo das Depressões Escavadas nos Impactes Cumulativos do NEC

No atual panorama que se verifica no NEC, tendo em conta os impactes na geomorfologia já
instalados e gerados pelas escavações da pedreira vizinha (132 000 m2), o efeito cumulativo
gerado pela ampliação da pedreira “Barreiras - Carapinhal” é reduzido, se considerarmos a
modificação da fisiografia do terreno proporcionada pela escavação prevista com cerca de 12 300
m2. Assim, o total de área intervencionada no NEC ronda os 32 300 + 132 000 m2, pelo que a
ampliação da pedreira representa um acréscimo de 12 300 / 164 300 = 7,5 %.

A área escavada durante a ampliação da pedreira “Barreiras - Carapinhal” representará uma
intervenção percentual baixa relativamente ao somatório das áreas totais já escavadas, pelo que
os impactes cumulativos na geomorfologia causados pela ampliação da pedreira são, no máximo,
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proporcionais a esse acréscimo (7,5%), ou seja, reduzidos, contribuindo no entanto para o caráter
significativo dos mesmos.

Embora os impactes na geomorfologia sejam significativos no contexto global da atividade
desenvolvida no NEC, considera-se o impacte cumulativo gerado pela ampliação da escavação
pouco significativo, localizado e de reduzido efeito cumulativo, tendo como referência o total das
áreas escavadas no seio do NEC.
No contexto global da atividade desenvolvida no NEC, os impactes cumulativos na geomorfologia
assumem um caráter significativo, devido principalmente aos seguinte fator:
 O facto de, em conjunto, a alteração cromática gerada pelas várias depressões escavadas e
acessos ser bastante significativa pelo contraste relativamente ao meio envolvente;

Contributo dos Depósitos nos Impactes Cumulativos do NEC

Embora não tenham sido identificados depósitos de dimensão apreciável na pedreira “Barreiras –
Carapinhal”, foram no entanto identificados com alguma expressão na pedreira vizinha, “Pisca nº
2”, junto à estrada EM 1207, conforme se ilustra nas fotos seguintes.

Ilustração dos depósitos existentes na pedreira “Pisca nº 2” junto à estrada EM 1207.
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Estes depósitos encontram-se suficientemente afastadas de habitações, de culturas agrícolas, e
de cursos de água, podendo somente constituir perigo para este acesso à pedreira em situações
de pluviosidade intensa que eventualmente arrastem materiais detríticos e argilosos para o
pavimento (riscos associados à erosão hídrica).

Neste contexto, os impactes negativos mais significativos relacionados com os depósitos de
materiais instalados no NEC, em particular na pedreira vizinha, prendem-se fundamentalmente
com a alteração da geomorfologia e com a ocupação do solo por parte destes amontoados, cujas
incidências ambientais passam respetivamente pela alteração da paisagem e pela perda de
comunidades vegetais. Por outro lado, o crescimento dos depósitos em área e altura incrementa o
impacte visual a partir do exterior, neste caso diretamente a partir desta via de circulação
automóvel (EM 1207) destinada ao trânsito local.

Em suma, podendo considerar-se significativos os impactes negativos (geomorfológico e visual)
gerados pelos depósitos de terras, estéreis e stocks, consideram-se pouco significativos os
impactes cumulativos que serão gerados pela deposição deste tipo de materiais no interior da
pedreira “Barreiras - Carapinhal” durante o período de vida da ampliação da pedreira. Por um
lado, considerando a expedição periódica que atualmente se pratica relativamente aos stocks de
argila. Por outro lado, no futuro a deposição definitiva das terras e estéreis à retaguarda do
desmonte mitigará os efeitos cumulativos da sua retirada durante o avanço da exploração para a
área de ampliação. A implementação deste modelo gera um fraco contributo para o caráter
significativo dos impactes no contexto global da atividade desenvolvida no NEC, pelo que não
serão apresentadas medidas conducentes à atenuação destes impactes ao nível da pedreira em
estudo.

No Quadro 36 apresenta-se um resumo da análise dos impactes na geomorfologia, focando-se os
indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da análise efetuada.
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Quadro 36 – Impactes na Geomorfologia.
Indicador de Impacte

Depressões
escavadas

Pedreira 6560

Avaliação do Impacte
Negativo; direto; localizado; permanente;
magnitude moderada; significativo.

Núcleo Extrativo do

Negativo; direto; abrangente; permanente;

Carapinhal – NEC

magnitude elevada; significativo.

Pedreira 6560
Escombreiras

Medidas Mitigadoras
Sim

Não

Negativo; direto; localizado; temporário;
magnitude reduzida; pouco significativo.

Núcleo Extrativo do

Negativo; direto; abrangente; temporário;

Carapinhal - NEC

magnitude moderada; significativo.

Não

12.3.4 – Medidas Mitigadoras dos Impactes na Geomorfologia

Depressão Escavada da Pedreira 6560

As medidas mitigadoras dos impactes na geomorfologia (impacte visual e morfológico) induzidos
pela depressão escavada da pedreira “Barreiras - Carapinhal”, relacionam-se essencialmente com
as medidas propostas no PARP a implementar durante a atividade de exploração e no final da
vida útil da pedreira, no âmbito das ações do projeto que visam a segurança do céu-aberto, a
camuflagem da área de escavação a partir do exterior, e a recuperação da depressão escavada
com a consequente suavização dos taludes e patamares finais que a definem.

Assim, para minimizar os impactes na geomorfologia (impacte visual e morfológico) induzidos pela
depressão escavada da pedreira “Barreiras - Carapinhal” devem ser implementadas, durante e no
final da vida útil da pedreira, as seguintes medidas:
1 – Manter as pargas de terras vegetais ao redor da escavação, distanciadas 2 metros do bordo
superior do céu-aberto.
2 - Proceder à reflorestação arbórea e à sementeira herbácea sobre a área da pedreira.

As plantações preconizadas, associadas às sementeiras, permitirão a formação de maciços de
vegetação dispersos e outros núcleos pioneiros, até que a vegetação natural encontre condições
favoráveis para se instalar, e ficar aproximadamente restabelecido o aspeto vegetativo original da
área que se verificava antes do início da atividade no local.
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Desta forma, na mitigação do impacte visual originado pela depressão escavada, todas as ações
de recuperação de terrenos serão eficazes se o projeto de escavação tiver sido executado com
rigor segundo o método proposto no Plano de Pedreira.

Com a realização de todas as ações propostas no PARP, o impacte visual provocado pela
escavação será satisfatoriamente mitigado pelo que se considera, no final da vida útil da pedreira,
que o impacte visual gerado pela “cicatriz” do desmonte e angulosidade dos patamares se
encontrará em grande parte saneado.

12.4 – Impactes nos Solos

Para a análise dos impactes nos solos, restringiu-se a área alvo de estudo ao interior da poligonal
definida pela pedreira “Barreiras - Carapinhal”, com 61 200 m2 (44 431 m2 como área de lavra). A
análise dos impactes nos solos incidiu fundamentalmente nas seguintes vertentes:
 Na alteração da ocupação e uso do solo instalada e esperada com as ações decorrentes da
implementação do projeto de ampliação.
 Nos resíduos industriais e de extração, e na gestão a por em prática na área do projeto.
 Na contaminação do solo por poluentes derramados e/ou depositados na área da pedreira.

12.4.1 – Indicador de Impacte - Alteração da Ocupação e Uso do Solo

No interior da área de ampliação é reduzida a área onde ainda existe a camada superficial de solo
que necessita ser removida no âmbito da implementação do projeto. Em concreto, essa área
abrange cerca de 12 300 m2 do setor Norte da pedreira.

Assim, ao nível dos impactes instalados e esperados, considera-se a alteração da ocupação e uso
do solo como um impacte negativo, localizado, temporário, de magnitude moderada, e pouco
significativo, face à reduzida área de intervenção e à reduzida espessura dos solos de cobertura.
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Serão propostas medidas para mitigar os impactes instalados e esperados ao nível da alteração
da ocupação e uso do solo no interior da pedreira “Barreiras – Carapinhal”, de modo a
restabelecer a ocupação e o uso que se verificava antes do início da atividade no local.

12.4.2 – Indicador de Impacte - Resíduos Industriais e de Extração

Resíduos de Extração – Dec.Lei n.º10/2010 de 4/02: Uma das problemáticas associadas à
indústria extrativa, com particular incidência na eventual contaminação do solo, resulta dos
impactes negativos gerados pelos resíduos emergentes da própria atividade, que importam
armazenar, tratar, valorizar e eliminar.

O Dec.Lei n.º10/2010 de 04/02, alterado pelo Dec.Lei n.º31/2013 de 22/02, estabelece o regime
jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de
massas minerais — resíduos de extração.

Os resíduos de extração produzidos na pedreira englobam somente as terras resultantes da
decapagem superficial do terreno e do preenchimento dos vazios do maciço argiloso, e os estéreis
de cobertura (conglomerados da Formação de Telhada) presentes em alguns setores. Torna-se
necessário levar estes materiais a depósito provisório, no âmbito do seu aproveitamento integral
nas ações de recuperação paisagística.

Assim, o destino final destes resíduos é a sua reposição no vazio da escavação resultante da
extração a céu-aberto, para fins de reabilitação e de modelação topográfica do local de escavação
e sua envolvente. Nesse sentido, a gestão de resíduos de extração na pedreira submete-se ao
preceituado no Art.º 40.º do Dec.Lei n.º10/2010 de 4/02.

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 n.º3 do Art.º40.º do Dec.Lei n.º10/2010 de 04/02, são
abrangidas pelas medidas de recuperação paisagística a implementar no âmbito do PARP.

Resíduos Industriais – Dec.Lei n.º178/06 de 5/09: No Dec.Lei n.º178/06 de 05/09, que aprova o
Regime da Gestão de Resíduos (RGR), na redação dada pelo Dec.Lei n.º73/2011, de 17/06,
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estabelecem-se as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos, definindo-se como resíduos
quaisquer substâncias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se
desfazer, nomeadamente os previstos na Lista Europeia de Resíduos (LER), aprovada pela
Decisão da Comissão 2014/955/UE, de 18 de dezembro.

Os resíduos industriais que poderão excecionalmente ser produzidos na pedreira, enquadram-se
nas designações constantes no Quadro 37. Assinala-se que a pedreira não é dotada de
infraestruturas do tipo anexo de pedreira, pelo que todas as manutenções ou reparações são
realizadas nas oficinas da empresa (pequenas intervenções), sitas em Barracão, concelho de
Leiria, ou em oficinas das marcas dos equipamentos (grandes intervenções). Assim, só em
situações absolutamente excecionais haverá lugar à produção dos resíduos industriais
assinalados.

Quadro 37 – Resíduos que podem excecionalmente ser produzidos na pedreira.
Resíduos

Baterias
Pneus
usados
Filtros de
óleo

LER
Código
20 01 33

Pilhas e acumuladores.

16 01 03

Pneus usados.

16 01 07

Filtros de óleo.

Óleos
usados (tipo
A, B e C)

Designação

13 02 05

Origem
Pás carregadoras, dumpers e
retroescavadoras.

Caracterização

Baterias ácidas de chumbo.

Pás carregadoras, dumpers e

Pneus de borrachas, de várias

retroescavadoras.

dimensões.

Filtração de óleos em alguns

Filtros com alguns tipos de

equipamentos.

óleo.

Óleos minerais não

Manutenção de

clorados de motores,

equipamentos, lubrificação de

transmissões e de

motores, engrenagens, e

lubrificação.

transmissões.

Mistura de óleos minerais,
espessante de sabão de lítio e
aditivos específicos.

RSU: No interior da pedreira, os resíduos sólidos gerados equiparados a urbanos (papéis,
embalagens de cartão, de plástico, de vidro, etc.) são recolhidos em vários recetáculos separados,
devidamente acondicionados e identificados, para de seguida serem encaminhados para os
serviços de receção de lixos dos Serviços Municipalizados locais.
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Águas Residuais Domésticas: As águas residuais provenientes da instalação sanitária são
encaminhadas para uma fossa estanque dimensionada para o n.º de trabalhadores que serve, a
qual funciona em perfeitas condições na receção destes efluentes, sendo feita periodicamente a
sua manutenção e limpeza pelos serviços municipalizados.

Apesar do contacto do solo com os diversos tipos de resíduos industriais gerados por este tipo de
atividade poderem ser, depois de depositados na área da pedreira, suscetíveis de provocar
eventuais contaminações do solo (química e/ou biológica), cujas repercussões se poderão fazer
sentir na qualidade das águas subterrâneas, tal situação não se verifica atualmente no interior da
pedreira, nem se irá verificar no futuro, até porque a produção de resíduos industriais, conforme
referido, será absolutamente excecional.

Neste contexto, consideram-se os impactes negativos gerados por eventual má gestão de
resíduos na pedreira como sendo indiretos, abrangentes, permanentes, de magnitude elevada e
pouco significativos, devendo-se no entanto tomar algumas medidas que possam melhorar a
sua eficácia, através do cumprimento do Plano de Gestão e Monitorização de Resíduos Industriais
(PGMRI) e do Plano de Gestão e Monitorização de Resíduos de Extração (PGMRE), adequados à
situação da pedreira.

Os planos antecipam algumas medidas cautelares e de prevenção que devem aqui ser
interpretadas como medidas pedagógicas que se enquadram num conjunto de regras de boa
conduta e prática ambiental sobre o que envolve e deve constituir um razoável sistema de gestão
de resíduos a implementar na pedreira “Barreiras - Carapinhal”.

12.4.3 – Indicador de Impacte - Contaminação do Solo

Os potenciais impactes negativos sobre o solo podem estar associados a procedimentos
incorretamente instalados na pedreira, no âmbito de uma incompleta gestão de resíduos, e
prendem-se com eventuais contaminações geradas por:
 Situação de contaminação acidental por hidrocarbonetos e/ou óleos derramados durante a
circulação de equipamentos móveis ou durante as operações simples de manutenção quando
excecionalmente ocorram.
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 Por condições inadequadas em que eventualmente se efetuam esses trabalhos excecionais de
manutenção simples e se acondicionam os resíduos daí resultantes.

 Pela deficiente deposição na área da pedreira dos resíduos industriais excecionalmente
produzidos nas operações simples de manutenção e que aguardam expedição.

Relativamente aos dois primeiros aspetos, que resultam na eventual contaminação do solo por
hidrocarbonetos e/ou óleos devido à deficiente circulação e/ou manutenção dos equipamentos da
pedreira, considera-se na situação atual de exploração o impacte negativo gerado no solo por
contacto com este tipo de produtos pouco significativo, não se prevendo com a implementação
do projeto de ampliação qualquer alteração ou qualquer efeito negativo cumulativo.

Com efeito, para além de a empresa fazer a manutenção preventiva aos seus equipamentos nas
suas oficinas em Barracão ou nas oficinas das marcas dos equipamentos, tem como um dos
principais procedimentos não efetuar qualquer tipo de manutenção nas frentes de desmonte ou
nos locais de trabalho envolventes. As operações excecionais de manutenção são realizadas em
pisos devidamente impermeabilizados com argila em zonas afastadas da frente de desmonte.

Por outro lado, o abastecimento de combustível (gasóleo) aos equipamentos produtivos segue as
normas de segurança estabelecidas para este tipo de tarefa o que, por si só, minimiza e reduz ao
mínimo as possibilidades de contaminação do solo por substâncias poluentes derramadas.

No que diz respeito à eventual contaminação do solo pela deficiente deposição de resíduos
industriais (pneus, peças de desgaste fora de uso, sucatas, baterias, óleos usados, etc.) na área
da pedreira, considera-se na situação atual o impacte negativo gerado no solo por este tipo de
contacto pouco significativo, não se prevendo com a implementação do projeto de ampliação
qualquer alteração ou qualquer efeito negativo cumulativo, até por que esta situação raramente se
verifica ou se verificará no futuro.

Os resíduos industriais, quando produzidos excecionalmente, não permanecerem muito tempo
nos locais de deposição devido às medidas e procedimentos atualmente implantados na pedreira
no âmbito da gestão controlada de resíduos, onde se garante, através de contratos formalizados,
a recolha atempada dos resíduos por parte das empresas externas licenciadas para o efeito.
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Contudo, poderá sempre melhorar-se o acondicionamento e a monitorização dos resíduos
depositados no interior da pedreira, que por vezes necessitam de uma arrumação mais cuidada
até serem expedidos.

O sistema de gestão de resíduos, implantado e a melhorar, minimiza não só a contaminação do
solo pelo contacto com os resíduos industriais como também contribui para a não contaminação
dos circuitos hidráulicos subterrâneos, por eventual infiltração destes poluentes em profundidade,
embora esta eventualidade seja pouco provável visto o contexto geológico se caracterizar por
formações sedimentares de baixa condutividade hidráulica.

Pelo exposto, os impactes negativos no solo por eventuais contaminações, apesar de poderem
assumir grande magnitude, poderem ser permanentes e abranger uma área para além dos limites
definidos pela pedreira, constitui no caso concreto um impacte negativo pouco significativo.

Uma vez que os procedimentos atuais são suficientes para prevenir a contaminação do solo e a
consequente infiltração dos poluentes em profundidade, e uma vez que não se preveem impactes
negativos decorrentes da situação esperada com a implementação do projeto de ampliação,
apresentam-se medidas mitigadoras para a eventualidade da ocorrência de derrames acidentais
de hidrocarbonetos no solo, e outras que se enquadram num conjunto de boas regras de conduta
ambiental capazes de evitar a contaminação dos solos por resíduos de extração e industriais.

12.4.4 - Impactes Cumulativos

Alteração da Ocupação e Uso do Solo

Ao nível dos impactes cumulativos, em virtude da área de ampliação do projeto ser reduzida
(7,5%) relativamente à área perturbada pela atividade extrativa já instalada no NEC, não se
espera um efeito cumulativo acentuado dos impactes na alteração da ocupação e uso do solo face
aos já existentes neste núcleo extrativo do Carapinhal.

Sabendo-se que no âmbito das intervenções ainda por efetuar são pouco expressivas as
decapagens ainda por efetuar, e sendo reduzida a volumetria total de terras que se espera levar
ainda a depósito, julga-se que esta não terá um papel importante no balanço dos materiais a
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utilizar na recuperação paisagística, não havendo neste aspeto qualquer situação negativa a
considerar em termos de impactes cumulativos acentuados.

Sendo natural que na outra pedreira do NEC (pedreira “Pisca nº 2”) se atenda à proteção dos
solos armazenados e à sua posterior reutilização no respetivo PARP, estas deverão ser capazes
de atenuar o impacte negativo causado na alteração da ocupação e uso dos solos no interior
dessa exploração, não havendo lugar também neste caso à acumulação de impactes negativos
acentuados, tendo em conta as particularidades da pedreira em estudo.

Contaminação do Solo

Não há indícios de que a gestão de resíduos, implantada na pedreira vizinha, seja inadequada,
não havendo neste contexto o estabelecimento de um quadro ambiental sobre eventuais impactes
cumulativos gerados por uma má gestão de resíduos industriais. O projeto elaborado para a
pedreira vizinha integrada no NEC, concretamente o Estudo de Impacte Ambiental da ampliação
da pedreira nº 3785 “Pisca nº 2” realizado em 2014, deu também recomendações precisas para o
estabelecimento de boas regras e práticas de gestão de resíduos industriais.

Face às características similares da exploração que integra o NEC, embora de maior dimensão
que a pedreira “Barreiras – Carapinhal”, não é previsível que a realidade instalada tenha um
significado relevante ao nível dos impactes negativos cumulativos gerados nos solos por
eventuais contaminações.

No Quadro 38 apresenta-se um resumo da análise dos impactes nos solos, focando-se os
indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da análise efetuada.
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Quadro 38 – Impactes nos Solos.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Medidas Mitigadoras

Alteração da ocupação e uso do solo
(impactes instalados e esperados)
Resíduos industriais e de extração

Negativo; direto, localizado, temporário;
magnitude moderada; pouco significativo.
Sim

Contaminação do solo (impactes Negativo; indireto; abrangente; permanente;
instalados e esperados)

magnitude elevada; pouco significativo.

Impactes cumulativos - NEC

Negativo; direto, abrangente, temporário;
magnitude moderada; pouco significativo.

Não

12.4.5 – Medidas Mitigadoras dos Impactes nos Solos

Alteração da Ocupação e Uso do Solo

Não se prevendo impactes negativos significativos na alteração da ocupação e uso do solo pela
implementação do projeto de ampliação, há no entanto que minimizar a alteração resultante das
ações de decapagem do solo efetuadas e ainda por realizar na pedreira, que levam a uma
ocupação e uso do solo temporário para fins industriais.

Deverão ser implementadas um conjunto de medidas que no essencial permitam, durante e após
a atividade de exploração no local, a reposição integral das terras decapadas, sem que tal se
traduza por perdas significativas das suas características “in situ”, sobretudo nos aspetos
quantitativos e qualitativos. Com estes objetivos, propõe-se a implementação das seguintes
medidas mitigadoras para compensar a alteração da ocupação e uso do solo:
3 – Levar a depósito provisório as terras resultantes da decapagem superficial do terreno a
efetuar na área da pedreira.
4 - Utilizar os resíduos de extração (estéreis e terras vegetais) nas tarefas de recuperação
paisagística da escavação e dos terrenos adjacentes, através do nivelamento e modelação dos
setores a recuperar, e como substrato às plantações e sementeiras previstas.
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Resíduos Industriais e de Extração

Mesmo sabendo que os resíduos relacionados com a atividade na pedreira não geram impactes
negativos significativos, e que só excecionalmente serão produzidos, deverão ser implementadas
medidas mitigadoras capazes de melhorar o acondicionamento e a monitorização dos resíduos
depositados, até serem expedidos, com a implementação das seguintes medidas mitigadoras
para controlo dos resíduos industriais e de extração:
5 - Evitar que os resíduos industriais produzidos permaneçam muito tempo nos locais de
deposição, fomentando a sua expedição atempada.
6 – Os resíduos deverão estar devidamente separados por categoria, e acondicionados de
forma a evitar escorrências para os solos, até serem expedidos por operador de gestão de
resíduos devidamente autorizado.
7 – Implementação do Plano de Gestão e Monitorização de Resíduos Industriais (PGMRI).
8 – Implementação do Plano de Gestão e Monitorização de Resíduos de Extração (PGMRE).

Contaminação do Solo

Não se identificaram nem se preveem impactes negativos ao nível da contaminação de solos
decorrentes da implementação do projeto de ampliação, mas apresentam-se medidas mitigadoras
a eventuais derrames acidentais que possam ocorrer no interior da pedreira, e outras medidas que
se enquadram num conjunto de boas práticas e regras de conduta ambiental. Assim, propõe-se a
implementação das seguintes medidas mitigadoras para evitar a contaminação do solo:
9 – Nunca efetuar abastecimentos de combustíveis ou troca de óleos na praça da pedreira e/ou
junto das frentes de desmonte.
10 – Em caso de derrame acidental de hidrocarbonetos no interior da pedreira, isolar o setor de
derrame e proceder ao isolamento, à recolha, e tratamento adequado dos solos contaminados.

Em caso de derrame acidental de hidrocarbonetos (combustíveis, óleos, e lubrificantes) na água
ou no solo, num curto espaço de tempo e de âmbito muito localizado, o impacte resultante,
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embora negativo, é considerado pouco importante admitindo que há uma deteção e uma
comunicação imediata da ocorrência ao encarregado da pedreira, que tomará as devidas
diligências para conter o derrame e minimizar os prejuízos (equipamento e ambiente).

Naturalmente que esta significância dependerá do volume derramado, do tempo de resposta até
ao confinamento da dispersão da contaminação, da zona onde ocorreu o derrame ser mais ou
menos propícia à infiltração do poluente em profundidade (no caso, a geologia é desfavorável sob
o ponto de vista da condutividade hidráulica, por se tratar de unidades argilosas), e se a
contaminação se restringiu aos solos ou se extravasou para o domínio hídrico sub-superficial e/ou
profundo.

Ocorrendo uma situação de derrame acidental, deve-se proceder de imediato à contenção da
contaminação do solo, antes que o poluente se infiltre. A implementação de qualquer das medidas
de minimização anteriores é suficiente para prevenir a contaminação do solo pelo contacto com os
resíduos industriais gerados no interior da pedreira.

12.5 – Impactes no Ordenamento do Território

Para a análise dos impactes no ordenamento do território, restringiu-se a área alvo de estudo ao
interior da poligonal definida pela pedreira “Barreiras - Carapinhal”, com 61 200 m2, a que
corresponde uma área de lavra de 44 431 m2. A análise dos impactes no ordenamento do
território incidiu na seguinte vertente:
 Na interferência do projeto com figuras de ordenamento do território e com áreas de servidão
administrativa, tendo como principal referência a projeção da área da pedreira na cartografia
temática do PDM, da RAN e da REN (Anexo 2), sendo certo que a pedreira se encontra fora dos
limites de qualquer áreas protegida, sítio classificado ou zona de proteção especial.
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12.5.1 – Indicador de Impacte – Afetação da Reserva Agrícola Nacional (RAN)

No que diz respeito à área de uso condicionado - Reserva Agrícola Nacional (RAN), pode-se
constatar que a área da pedreira não interseta nem interfere com qualquer mancha de terreno
inserida na RAN, pelo que os impactes negativos no que concerne à afetação de áreas
regulamentares com este tipo de servidão são pouco significativos ou mesmo nulos.

12.5.2 – Indicador de Impacte – Afetação da Reserva Ecológica Nacional (REN)

No que diz respeito à área de uso condicionado - Reserva Ecológica Nacional (REN), pode-se
constatar que a área da pedreira não interseta nem interfere com qualquer mancha de terreno
inserida na REN, pelo que os impactes negativos no que concerne à afetação de áreas
regulamentares com este tipo de servidão são pouco significativos ou mesmo nulos.

12.5.3 – Indicador de Impacte – PDM em Vigor

Pode-se concluir que o impacte da pedreira sobre as áreas regulamentares constantes do PDM é
negativo, direto, localizado, temporário, de magnitude elevada, e pouco significativo.

De facto, na planta de ordenamento em vigor, a totalidade do projeto (área licenciada + área de
ampliação) abrange um setor totalmente classificado como “Espaço de Exploração de Recursos
Geológicos”, “Área de Exploração Consolidada”, ou seja abrange um espaço que está
especificamente reservado para esta atividade, não se colocando por isso outros valores naturais
em causa na perspetiva do ordenamento do território legalmente estabelecido.

12.5.4 – Impactes Cumulativos

Não se registando impactes significativos sobre o ordenamento do território, a situação é
extensível ao NEC uma vez que a pedreira vizinha “Pisca nº 2” também é integralmente abrangida
pelo “Espaço de Exploração de Recursos Geológicos”, “Área de Exploração Consolidada”. Assim,
que não se equaciona a existência de impactes cumulativos.
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No Quadro 39 apresenta-se um resumo da análise dos impactes no ordenamento do território,
focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da
análise efetuada.

Quadro 39 – Impactes no Ordenamento do Território.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte
direto;

Interferência do projeto com figuras

Negativo;

de ordenamento do território.

permanente; magnitude elevada; pouco significativo.

Interferência do NEC com figuras de

Negativo;

ordenamento do território.

permanente; magnitude elevada; pouco significativo.

direto;

localizado;

abrangente;

temporário

Medidas Mitigadoras

temporário

ou

ou

Não

Não

12.6 – Impactes nos Recursos Hídricos

A pedreira “Barreiras - Carapinhal” não é atravessada por qualquer linha de água perene e/ou
intermitente, sendo limitada a Norte e a Sul por linhas de água de ordem 1.

No interior da pedreira “Barreiras - Carapinhal” não se vislumbra qualquer indício de drenagem
superficial configurada numa linha de água, sendo que a pedreira é limitada a Sudeste pela EM
1207 e a Oeste localiza-se próximo da EN 17-1, onde existem valetas de drenagem, caixas
recetoras, e passagens hidráulicas das águas pluviais. Também não se identificaram na
vizinhança da área do projeto exsurgências associadas à descarga da circulação subterrânea.

No entanto, analisar-se-ão os impactes nos recursos hídricos associados à atividade de
exploração da pedreira “Barreiras - Carapinhal”, ao nível de potenciais alterações na hidrologia
superficial e subterrânea (aquíferos) que, eventualmente, poderão ser causadas pela interposição
da depressão escavada.

Podendo os impactes estar relacionados com a eventual alteração das condições de escoamento
e de infiltração, iremos averiguar sobre a interseção ou desvio de linhas de água por interposição
da área escavada ou de depósitos de materiais, e sobre a eventual afetação dos circuitos
hidráulicos sub-superficiais e profundos e da qualidade da água. Neste contexto, a análise dos
impactes nos recursos hídricos incide fundamentalmente nas seguintes vertentes:
 Alterações na rede de drenagem superficial.
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 Interferência nos circuitos hidráulicos profundos.
 Afetação da qualidade da água.
 Afetação da recarga associada à utilização de veículos.

12.6.1 – Indicador de Impacte - Alterações na Rede de Drenagem Superficial

Dado o posicionamento da pedreira face ao levantamento das linhas de água superficiais com
drenagem na envolvente da pedreira “Barreiras - Carapinhal” (Figura 14b), conhecido o sentido
de desenvolvimento da escavação (Sul  Norte) e o afastamento da área de ampliação da linha
de água de ordem 1 localizada a Norte, atendendo à cota da base da escavação posicionada aos
230 m e já atingida, não será de admitir, por interposição da depressão escavada com 44 431 m2
e 40 m de profundidade, qualquer afetação dos trechos identificados no interior da bacia do ribeiro
dos Castanheiros, sendo de prever que a implementação do projeto de lavra não venha a originar
qualquer impacte significativo nos escoamentos superficiais identificados.

Caracterizando-se a rede de drenagem em redor da pedreira como sendo pouco expressiva, com
linhas de água de escoamento sazonal (ordem 1), não será de admitir eventuais interseções e
obstrução da rede de drenagem superficial existente, pela escavação ou pelos depósitos de
materiais (pargas de terras e estéreis e stocks de argila desmontada) colocados no interior da
área da pedreira.

Assim, relativamente a este indicador classifica-se o impacte nos recursos hídricos como
negativo, direto, abrangente, temporário, de magnitude reduzida e pouco significativo.

12.6.2 – Indicador de Impacte - Interferência nos Circuitos Hidráulicos Profundos

A área da pedreira e sua envolvente próxima é caracterizada por unidades geológicas de baixa
permeabilidade (argilas) as quais integram o maciço antigo com características hidrogeológicas
indiferenciadas (Figura 15). Trata-se portanto de uma zona onde não é expectável a ocorrência
de recarga e portanto de um setor da bacia do Ribeiro dos Castanheiros pouco importante do
ponto de vista hidrogeológico, a não ser na vertente de proteção da qualidade da água
subterrânea exatamente por limitação da ocorrência de infiltração.
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Serão assim pouco significativos os impactes negativos gerados pela pedreira nos circuitos
hidráulicos profundos, por interferência da escavação, uma vez que não se identificaram nem é
expectável o desenvolvimento de circuitos hidráulicos expressivos nas formações geológicas
presentes. Considera-se por isso o impacte negativo nos recursos hídricos por interferência da
zona de trabalhos nos circuitos hidráulicos profundos como negativo, direto, abrangente,
temporário, de magnitude elevada e pouco significativo.

12.6.3 – Indicador de Impacte - Alterações da Qualidade da Água

São pouco importantes os impactes nos recursos hídricos por eventuais alterações da qualidade
da água (superficial e subterrânea) devido a possíveis contaminações do solo e consequente
infiltração de poluentes em profundidade, resultantes das operações de manutenção de
equipamentos e da deposição de resíduos industriais, conforme se concluiu na análise efetuada
nos impactes do projeto de exploração sobre os solos.

O Quadro 20 ilustrou o valor médio e o nível da qualidade da água atingido na Estação 251/16d a
rede nacional disponível no SNIRH, localizada em Miranda do Corvo e por isso relativamente
perto da área do projeto, verificando-se tratar-se de uma Água de Boa Qualidade (A1), em todos
os parâmetros. Este facto corrobora a perspetiva sugerida que os impactes da atividade extrativa
na região, incluindo a praticada na pedreira “Barreiras – Carapinhal”, não constituem fontes de
contaminação das águas subterrâneas. A indústria extrativa é uma atividade inócua, na qual se
apontam como principais resíduos os que resultam do desaproveitamento da massa mineral
extraída.

Assente na Figura 18 da situação de referência, referente a Modelo de vulnerabilidade DRASTIC,
constata-se ainda que a pedreira “Barreiras - Carapinhal” se posiciona na fronteira entre uma zona
de vulnerabilidade “Muito Reduzida” e outra “Reduzida”. Este facto reforça que a ideia de que,
além da atividade na pedreira não constituir um problema para a qualidade das águas
subterrâneas estas encontram-se na região relativamente protegidas pela baixa vulnerabilidade do
sistema natural típica aliás das rochas do maciço antigo.

As zonas de vulnerabilidade “Elevada” distribuem-se a Oeste, em zonas bastante afastadas da
pedreira, pertencentes aos designados sistemas aquíferos da Orla Ocidental Portuguesa.
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Dado o conhecimento existente, não será de admitir que a atividade extrativa desenvolvida no
local tenha grande influência e/ou incidência na qualidade da água que caracteriza o potencial
hídrico da região, uma vez que a pedreira não interfere com os aproveitamentos hídricos
existentes, que se propagam através dos sistemas subterrâneos.

Considera-se assim o impacte nos recursos hídricos por alteração da qualidade da água como
negativo, direto, abrangente, temporário, de magnitude elevada e pouco significativo

12.6.4 – Indicador de Impacte - Afetação da Recarga Associada à Utilização de Veículos

Uma vez que:
 Não se prevê que haja qualquer interferência da escavação com os níveis de água
subterrâneos.
 Se comprova que não existe qualquer linha de água superficial que atravesse a área do projeto
ou que tenha drenagem na sua vizinhança mais próxima.
 Não se prevê que haja contaminação dos recursos hídricos sub-superficiais e profundos pela
deposição de resíduos industriais na área do projeto.

Então, o impacte espectável nos recursos hídricos associado à utilização de máquinas e de
camiões no transporte de argila prende-se com a eventual diminuição da recarga hídrica ao
sistema subterrâneo, a qual poderá ter origem na diminuição da capacidade de infiltração do solo
devido ao fator em questão:
 À compactação pontual do solo gerada pela circulação de máquinas em zonas adjacentes à
escavação e de camiões de transporte no acesso de terra batida à pedreira.

Relegado para um segundo plano a contribuição e a importância da circulação de máquinas em
zonas adjacentes à escavação (excetuando o acesso à pedreira, não existem zonas adjacentes
por onde possa circular a maquinaria pesada), bem como a contribuição e a importância do
acesso de terra batida à pedreira, que naturalmente permanecerá ativo após o términus da
atividade extrativa instalada, consideram-se os impactes ao nível da diminuição da recarga no
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interior da área da pedreira proporcionada por estas situações como negativos e pouco
significativos, uma vez que está em causa uma área muito reduzida nesse contexto.

Relativamente a este ponto “compactação pontual do solo gerada pela circulação de máquinas”,
apresentar-se-ão medidas mitigadoras que, de certa forma, irão contribuir para a manutenção, ou
mesmo o incremento, da recarga hídrica durante e após a atividade extrativa no local da pedreira,
não obstante a recarga natural ser reduzida devido à natureza argilosa da rocha aflorante.

12.6.5 – Impactes Cumulativos

Alterações na Rede de Drenagem Superficial

Focalizando a análise de impactes cumulativos ao setor ocupado pelo NEC, também não são
expectáveis impactes negativos que resultem numa alteração significativa, sob o ponto de vista
quantitativo, da rede de drenagem superficial, uma vez que a pedreira vizinha “Pisca nº 2” também
não é intersetada por nenhuma linha de água a não ser num pequeno setor próximo do limite
Norte da poligonal (Planta 1 – Localização, do Anexo Plantas).

Interferência nos Circuitos Hidráulicos Profundos

Face ao enquadramento geológico do NEC, caracterizado por duas explorações de argila sob as
quais não é expectável o desenvolvimento de circuitos hidráulicos, não é verosímil pensar-se que
em conjunto a atividade de exploração nestas duas unidades extrativas exerçam pressão ou
impactes negativos sobre os recursos aquíferos. Nesta matéria, não há assim impactes
cumulativos a registar.

Afetação da Qualidade da Água

Se em termos de quantidade de água disponível se considerou pouco significativa a interferência
da pedreira alvo de estudo e de toda a zona de implantação do NEC na alteração dos circuitos
hidráulicos sub-superficiais e profundos, o mesmo se passa em relação à qualidade da água, não
sendo de prever que a atividade extrativa desenvolvida tenha qualquer influência e/ou incidência
na qualidade da água que caracteriza o potencial hídrico da região.
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Posicionando-se todo o NEC em zona de vulnerabilidade à contaminação “Muito Reduzida” a
“Reduzida”, não há a considerar impactes negativos cumulativos no que respeita à alteração da
qualidade da água eventualmente provocada pelas atividades advindas deste núcleo de
exploração.

Neste contexto, não há a considerar impactes negativos cumulativos no que respeita à alteração
da qualidade da água eventualmente provocada pelas atividades advindas do interior do NEC.

Afetação da Recarga Associada à Utilização de Veículos

Ao nível do contexto de exploração que se verifica no interior do NEC, julga-se que não será
significativo o caráter cumulativo associado à diminuição da recarga hídrica local e/ou regional por
compactação excessiva dos solos devido à circulação de maquinaria e de camiões em zonas
adjacentes às áreas delimitadas pelas duas pedreiras ou nos acessos de terra batida que
envolvem as suas áreas de trabalho. As explorações do NEC são de reduzida dimensão, o
número de equipamentos é reduzido, e a expedição diária não é excessiva tendo em conta o
número de pedreiras instaladas (apenas duas).

Em suma, embora não sejam de prever impactes negativos significativos nos recursos hídricos
com a implementação do projeto, serão no entanto apresentadas algumas medidas mitigadoras
ou cautelares relativamente a este descritor.

No Quadro 40 apresenta-se um resumo da análise dos impactes nos recursos hídricos, focandose os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da análise
efetuada.

~
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Quadro 40 – Impactes nos Recursos Hídricos.
Indicador de Impacte
Alteração da rede de drenagem

Interferência nos circuitos hidráulicos

Alteração da qualidade da água

Diminuição da capacidade de infiltração local

Avaliação do Impacte

Medidas Mitigadoras

Negativo; direto; localizado; temporário;
magnitude moderada; pouco significativo.
Negativo; direto; abrangente; temporário;

Sim

magnitude moderada; pouco significativo.
Negativo; direto; abrangente; temporário;
magnitude elevada; pouco significativo.
Negativo; direto; localizado; temporário;
magnitude moderada; pouco significativo.

Não

Sim

12.6.6 – Medidas Mitigadoras dos Impactes nos Recursos Hídricos

Não se tendo prenunciado impactes negativos significativos na fase de exploração da pedreira
“Barreiras - Carapinhal”, uma vez que não há interseção de níveis de água superficiais e
subterrâneos pela escavação atual nem se prevê que sejam atingidos pela escavação projetada,
apresentam-se no entanto algumas medidas de mitigação que se enquadram mais num conjunto
de boas regras de conduta ambiental que, no essencial, vão permitir controlar a previsível
diminuição da recarga hídrica ao sistema subterrâneo, a qual poderá ter origem na diminuição da
capacidade de infiltração do solo devido à compactação pontual do solo gerada pela circulação de
máquinas e camiões, e devido à diminuição gradual da espessura da camada saturável de
recarga gerada pelo desenvolvimento da escavação em extensão e profundidade.

Apresentam-se as seguintes medidas mitigadoras dos Impactes nos recursos hídricos:
11 – Evitar as situações de contaminação por hidrocarbonetos e/ou óleos derramados durante a
circulação das máquinas, de forma a evitar a infiltração de poluentes em profundidade.
12 - Evitar a compactação induzida no solo nas zonas adjacentes à pedreira, principalmente
pela circulação de maquinaria pesada, otimizando-se os processos de carga-descarga e
transporte entre as zonas de trabalhos e as zonas de stock, em articulação com os trajetos de
carregamento e expedição a partir das zonas de stock.
13 – Controlar a altura dos depósitos de materiais, de modo a evitar a excessiva compactação
do solo nas áreas de deposição.
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12.7 – Impactes na Ecologia

A caracterização efetuada na situação de referência identificou na área do projeto e na sua
envolvente os habitats naturais e as espécies da fauna e da flora ocorrentes, tendo-se
genericamente concluído que por todo o setor ocupado pelas pedreiras integradas no NEC a
ecologia é pouco desenvolvida e afetada pela ocupação industrial existente.

A área do projeto insere-se num polo extrativo (NEC) de reduzida a moderada atividade laboral,
uma vez que incorpora a exploração em apenas duas pedreiras vizinhas. A análise realizada
permitiu constatar que este setor não é provido de grande valor ecológico, apresentando uma
baixa diversidade florística e faunística.

Consideram-se, sobre a ecologia e segundo a ocupação e uso atual do solo, pouco significativos
os impactes negativos instalados, que irão permanecer inalterados com a ampliação da pedreira.

Perspetiva-se assim que os impactes negativos decorrentes da exploração da pedreira “Barreiras
- Carapinhal” sejam pouco importantes no contexto de exploração atual, uma vez que os impactes
mais significativos foram já induzidos há vários anos com o início e desenvolvimento da atividade
nas duas pedreiras atualmente instaladas no local e em lavra ativa.

Estes impactes estão profundamente instalados e identificados, como sejam o afastamento de
espécies da fauna e a redução do coberto vegetativo original, devido essencialmente ao contributo
e à ocupação por parte das pedreiras instaladas no local, e aos seguintes fatores:
 Às perturbações causadas pelo ruído e pelo empoeiramento.
 Ao tráfego de máquinas e camiões no interior do NEC.
 À ocupação industrial no interior do NEC.
 Ao alargamento, ao longo da atividade das pedreiras, das áreas escavadas e das áreas de
stockagem de depósitos de materiais (terras vegetais, depósitos de estéreis e stocks de produtos
acabados).
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Devido a estes fatores, que condicionam fortemente o desenvolvimento da ecologia em áreas sob
a sua influência direta, consideram-se pouco significativos os impactes gerados pela exploração
da pedreira “Barreiras - Carapinhal” sobre a ecologia, que radicam no caráter perturbador
associado a toda a atividade extrativa que se desenvolve neste setor particular do co concelho de
Miranda do Corvo. Especificamente, tais situações não favorecem o desenvolvimento natural da
vegetação em áreas do interior e adjacentes ao NEC, nem a ocorrência de espécies da fauna e
avifauna.

Localizando-se a pedreira “Barreiras - Carapinhal” no seio do NEC, tal facto leva a admitir que
este setor encerra uma importância e um valor ecológico mais reduzido que os setores
envolventes isentos deste tipo de intervenção, pelo que o significado do estatuto e exigência de
proteção e preservação da qualidade ambiental é obviamente diferente num e noutro setor.

Atualmente é bastante reduzido o valor ecológico na área da pedreira, onde a reduzida densidade
e desenvolvimento da vegetação é uma realidade adquirida (ver foto seguinte). Neste contexto,
permite-se com critério afirmar que serão pouco significativos os impactes na flora e na fauna
associada que resultarão da implantação do projeto de ampliação da pedreira uma vez que, face à
situação atual, não se perspetivam no futuro perdas muito significativas no coberto vegetativo, que
não irão para além das que envolvem a área de ampliação da pedreira (12 300 m2).

Contraste entre a vegetação esparsa e pouco desenvolvida da vegetação na área da pedreira e a
floresta densa que a envolve.
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Tratando-se de uma zona já intervencionada com défice de coberto vegetativo em zonas interiores
e da vizinhança da pedreira, as ações de exploração previstas não irão implicar perda significativa
de vegetação, pelo que se considera este impacte pouco relevante.

Serão no entanto propostas medidas mitigadoras de forma a precaver o avolumar das situações
negativas sobre a flora e fauna atualmente instaladas, e de forma a limitar a perturbação que será
gerada pela pedreira “Barreiras - Carapinhal” sobre áreas adjacentes mais intactas.

Em suma, considera-se o impacte na ecologia como negativo, direto, localizado, temporário, de
magnitude moderada e pouco significativo.

12.7.1 – Impactes Cumulativos

Sendo pouco importante o efeito esperado com a implementação do projeto de ampliação, e
lembrando a reduzida área a intervencionar pela lavra – 44 431 m2, e a atual ausência de
vegetação relevante no seio da área do projeto, o caráter cumulativo dos impactes sobre a
ecologia é aqui globalmente traduzido pela situação seguinte:
 Pela alteração do coberto vegetal e afastamento da fauna na perspetiva dos impactes
instalados por interferência dos trabalhos desde o interior da pedreira alvo de estudo, e desde o
interior das duas pedreiras que integram o NEC.

Constitui um impacte instalado de maior significado no contexto da exploração verificada no NEC,
não sendo previsível uma evolução muito mais negativa em termos de afetação de áreas, embora
essa evolução esteja sempre dependente das reservas de argila ainda por explorar neste núcleo
específico de extração. A verificarem-se novas ampliações das áreas de exploração vizinhas, elas
serão sempre de reduzida dimensão, condicionadas pelas características locais da jazida mineral
explorada, e de certo modo também pelo enquadramento dos aglomerados habitacionais
existentes.
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Sai fora do âmbito do presente estudo apresentar medidas integradoras que visem minimizar os
impactes cumulativos negativos instalados no seio do NEC, ao nível da afetação ecológica nas
vertentes fauna e flora, que se consideram no contexto atual de exploração negativos e
significativos.

Consideram-se as medidas adequadas à dimensão e natureza do projeto em causa, na ótica dos
impactes negativos instalados, esperados, e perturbadores, que resultam da atividade da pedreira.

No Quadro 41 apresenta-se um resumo da análise dos impactes na ecologia, focando-se os
indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da análise efetuada.

Quadro 41 – Impactes na Ecologia.
Indicador de Impacte
Alteração

da

ecologia

na

perspetiva

Avaliação do Impacte
dos Negativo; direto; localizado; temporário;

impactes instalados e esperados com o projeto.
Alteração

da

ecologia

na

perspetiva

impactes cumulativos no seio do NEC.

magnitude moderada; pouco significativo.

dos Negativo; direto; abrangente; temporário;
magnitude elevada; significativo.

Medidas Mitigadoras

Sim

Não

12.7.2 – Medidas Mitigadoras dos Impactes na Ecologia

Para a mitigação dos impactes negativos instalados e esperados ao nível da alteração do coberto
vegetal e do afastamento da fauna com a implementação do projeto de ampliação/exploração da
pedreira “Barreiras - Carapinhal”, recomenda-se a adoção das seguintes medidas mitigadoras dos
impactes na ecologia:

14 - Manter os acessos já existentes, e evitar a abertura de novos que impliquem a destruição
de coberto vegetal circundante, circunscrevendo as intervenções somente à área da pedreira.

15 – Cumprir o PARP com vista à integração ecológica ao nível das plantações arbóreas e
sementeiras previstas.

16 - Adotar medidas para o controlo da emissão do ruído e poeiras para o exterior, de forma a
não incrementar os impactes instalados ao nível do afastamento das espécies da fauna, e
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contribuindo para a criação de um ambiente de crescimento vegetativo mais vigoroso ao nível do
aumento da taxa fotossintética das plantas.

A correta implementação das medidas de recuperação paisagística irá mitigar durante e após a
fase de exploração os impactes na flora e fauna estritamente relacionados com a alteração do
coberto vegetal e com o afastamento das espécies faunísticas.

A promoção da biodiversidade no local será tanto mais eficaz consoante a adoção de todas as
medidas previstas para a recuperação paisagística de todo o setor intervencionado pela pedreira
em estudo e pedreira vizinha.

A extensão destas medidas às áreas intervencionadas no NEC poderá resultar no longo prazo
numa compensação por ganhos em diversidade com efeitos benéficos sobre a fauna e sobre a
vegetação local.

12.8 – Impactes na Paisagem

No contexto da exploração atual que se verifica no local, através dos trabalhos já realizados na
área da pedreira e da atividade exercida na outra pedreira instalada no NEC, verifica-se que o
grau de antropização da paisagem é atualmente significativo.

Os impactes negativos gerados pela atividade extrativa em apreço, sobre a paisagem
característica do local, são na situação atual significativos, devido principalmente aos seguintes
fatores:
 À desorganização visual do espaço (impacte visual) proporcionada pela ocupação territorial
exercida pelas depressões escavadas, pelos depósitos de materiais, pelos acessos, pelas áreas
postas a descoberto devido à execução de decapagens superficiais, pelas infraestruturas de
apoio, pela maquinaria, etc.
 À agressividade visual proporcionada pelos taludes das escavações existentes, que configuram
uma geometrização das escavações, e uma disjunção cromática acentuada.
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 À redução do coberto vegetativo que, apesar de ainda subsistir em setores adjacentes às
pedreiras instaladas, está praticamente consumado no contexto global que abrange o NEC.

 E, como ficou demonstrado na análise de visibilidade efetuada, o facto de a zona ser visível a
partir do exterior, designadamente a partir da povoação do Carapinhal (Figura 22).

Assim, dadas as características paisagísticas do meio no qual se insere a área do projeto,
consideram-se os impactes visuais instalados como significativos, não pela afetação direta de
zonas sensíveis em termos paisagísticos, mas pela alteração das características visuais da
paisagem como consequência da interrupção espacial induzida pela atividade extrativa instalada,
a qual gera localmente uma diminuição da qualidade paisagística do espaço global.

Embora a maioria dos impactes visuais sejam temporal e espacialmente restritos (redução do
coberto vegetal, componente humana, anexos, acessos, equipamentos, depósitos, etc.) destacase aquele de incidência permanente associado à definição de taludes e patamares finais de
escavação, os quais, mesmo sujeitos a intervenções precisas de integração paisagística
(recuperação da base e dos pisos finais do céu-aberto), serão mantidos e notados constituindo
sempre estruturas visualmente agressivas.

Neste contexto, consideram-se os impactes na paisagem gerados pela pedreira em estudo como
negativos, diretos, localizados, permanentes, de magnitude elevada, e pouco significativos.

Embora os impactes sejam essencialmente de caráter temporário, o caráter permanente atribuído
aos impactes na paisagem prende-se unicamente com o facto de se proceder no final da vida útil
da pedreira à modelação topográfica do terreno com o nivelamento da base e modelação
topográfica dos patamares da corta, permanecendo no local a cicatriz deixada pela depressão
escavada e pelos taludes finais que a definem, embora sujeitos a integração paisagística.

A mitigação dos impactes negativos na paisagem (impactes visuais) deverá ser implementada ao
longo da vida útil da pedreira e no final da atividade, de forma a colmatar os impactes visuais
instalados e esperados com o desenvolvimento da atividade, sobretudo os de caráter permanente.
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12.8.1 – Impactes Cumulativos

Com o projeto de ampliação não são esperados impactes cumulativos acentuados, uma vez que
as alterações previstas não configuram um incremento significativo aos efeitos negativos na
paisagem que se foram instalando ao longo da atividade exercida na pedreira e no seio do NEC.

A instalação das duas pedreiras do NEC e o seu desenvolvimento até à data, já alterou
significativamente a estrutura paisagística existente, conferindo-lhe características distintas das
iniciais, não sendo pois de esperar que o incremento de cerca de 12 300 m2 face a uma área já
intervencionada de cerca 164 200 m2 configure alterações profundas no grau de artificialização da
paisagem que atualmente se verifica, e que é fruto da atividade industrial que se foi
desenvolvendo ao longo do tempo no seio do NEC.

Tal como referido nos aspetos ecológicos, o caráter cumulativo dos impactes sobre a paisagem é
aqui globalmente traduzido pela interferência das duas pedreiras que integram o NEC. Constituem
impactes instalados significativos no contexto da exploração verificada, não só ao nível das
alterações introduzidas na paisagem pela ocupação das escavações, equipamentos, instalações
(no caso da pedreira “Pisca nº 2”), depósitos e outros elementos, mas também devido à moderada
amplitude visual que o local apresenta a partir do exterior (impacte visual), especialmente a partir
do Carapinhal. Neste contexto, e ao nível da perturbação paisagística, sai fora do âmbito do
presente estudo apresentar medidas integradoras que visem minimizar os impactes cumulativos
instalados no seio do NEC.

Apenas se consideram as medidas adequadas à dimensão e natureza do projeto em causa, na
ótica dos impactes negativos instalados e esperados com a implementação do projeto de
ampliação/exploração da pedreira “Barreiras - Carapinhal”.

No Quadro 42 apresenta-se um resumo da análise dos impactes na paisagem, focando-se os
indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da análise efetuada.
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Quadro 42 – Impactes na Paisagem.
Indicador de Impacte
Escavação,
depósitos

equipamentos,
de

materiais

acessos,
(impactes

instalados e esperados).
Incidência visual (visibilidade).

Avaliação do Impacte
Negativo; direto; localizado; permanente;
magnitude moderada; pouco significativo.

Sim
Negativo; indireto; abrangente; temporário;
magnitude moderada; pouco significativo.

Interferência das pedreiras que integram Negativo; direto; abrangente; temporário;
o NEC (impactes cumulativos).

Medidas Mitigadoras

magnitude elevada; pouco significativo.

Não

12.8.2 – Medidas Mitigadoras dos Impactes na Paisagem

As medidas preconizadas para mitigar os impactes na paisagem, nomeadamente os impactes
negativos gerados durante o desenvolvimento da exploração, deverão ser implementadas durante
e após a vida útil da pedreira. As medidas mitigadoras visam, fundamentalmente, atenuar o
caráter permanente do impacte na paisagem gerado pela depressão escavada e respetivos
taludes finais. Assim, propõe-se as seguintes medidas mitigadoras dos impactes na paisagem:

17 - Preservar a vegetação arbórea que existe na propriedade e que não seja imprescindível
derrubar durante a vida útil da pedreira.

18 - Limitar e controlar a altura dos depósitos de materiais nas áreas de deposição e de stocks.
19 – Proceder à regularização e integração geométrica dos taludes e patamares finais da
escavação que ficam após o términus da atividade, de forma a atenuar o impacte visual
provocado pela cicatriz do desmonte.

20 - Utilizar as terras nas tarefas de recuperação faseada da escavação, de forma a reduzir a
erosão e os contrastes cromáticos na paisagem induzidos por este tipo de depósitos provisórios.

21 – Proceder às plantações arbóreas e à sementeira herbácea sobre os setores a recuperar
da área da pedreira (base nivelada da escavação, pisos finais do céu-aberto que permanecem a
descoberto após a modelação topográfica, e áreas adjacentes).
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Em suma, todas as ações que visam reduzir o tamanho da escavação (no caso concreto a altura),
a eliminação dos depósitos, e a reflorestação de todos os setores intervencionados cujo
desenvolvimento no terreno possa atuar como barreiras visuais e/ou de camuflagem dos aspetos
negativos da atividade que residualmente irão persistir na área anteriormente ocupada pela
pedreira “Barreiras - Carapinhal”, irão naturalmente contribuir para essa reabilitação ambiental e
paisagística.

A efetiva redução da perturbação do caráter global da paisagem devido à interposição de uma
área intervencionada maior como é a do NEC, só estará concluída aquando da evolução integrada
de toda uma área que ao longo de um certo período de tempo foi sendo recuperada (a
recuperação dos terrenos irá ao longo dos tempos sobrepor-se à exploração dos mesmos), e que
findo esse período onde a recuperação se sobrepôs totalmente à exploração se possa falar de
uma razoável reintegração da zona na fisiografia da região.

12.9 – Impactes Gerados na Qualidade do Ar

O estudo do empoeiramento com base nas recolhas efetuadas junto ao recetor sensível mais
próximo da pedreira “Barreiras - Carapinhal”, que se consideraram representativas para a análise
deste tipo de impacte na qualidade do ar, seguiu os preceitos, as recomendações, e a
metodologia para a monitorização de níveis de partículas PM10 no ar ambiente, em pedreiras, no
âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

Tendo como referência a atividade verificada no seio do NEC, e com base nos valores obtidos, foi
possível verificar na situação presente analisada que nos 7 dias de amostragem não se excedeu
nunca o valor limite para PM10, verificando-se nesses dias concentração entre 12 e 21 μg/m³,
com média de 15 μg/m³, muito inferiores ao valor limite estipulado de 50 μg/m³.
Perante a análise efetuada, consideram-se pouco significativos os impactes negativos gerados
pelo empoeiramento emitido a partir da área do projeto, sendo de prever que não se irão gerar
níveis de incomodidade preocupantes se mantidas as condições atuais de emissão.

A implantação do projeto de ampliação não irá alterar de forma relevante os níveis de
empoeiramento que se verificam na situação atual de intervenção, uma vez que não está prevista
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a introdução de novos focos de empoeiramento cujos níveis de emissão se possam considerar
críticos ou que gerem um efeito cumulativo acentuado através do incremento das emissões
verificadas na situação atual, fruto da situação operativa descrita na situação de referência.

Há ainda um aspeto importante a considerar que irá contribuir de forma significativa para o não
aumento significativo da emissão de poeiras (partículas finas PM10) para o exterior, a saber:
 Primeiro, porque as decapagens superficiais associadas à emissão de grandes quantitativos de
partículas abrangem somente a área não intervencionada do projeto, que é reduzida (12 300 m2).

Tendo sido realizada uma modelação das PM10 baseada na evolução da atividade na pedreira,
nomeadamente na extensão da área escavada até à área máxima prevista (44431 m2), foram
obtidos os seguintes resultados:
 O valor médio da campanha (15
μg/m³) apresentou um valor inferior ao valor limite anual
definido para protecção de saúde humana (40
μg/m³). A análise destes valores será sempre
indicativa e não extrapolável, uma vez que os limites legais se referem a um ano, ao passo que os
valores obtidos reportam apenas ao período de medição;
 O valor limite diário (50 μg/m³) não foi excedido em nenhum dia. Neste período não houve
qualquer registo de níveis de concentração de PM10 acima do limite diário nas estações que
cobrem a zona em questão.
 O valor de 80% do valor limite (40 μg/m³)
ão foi
n excedido em nenhum

dia. A Agência

Portuguesa do Ambiente define que se a monitorização de PM10 não ultrapassar o valor de
40μg/m³ as medições anuais não são obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada pelo
menos ao fim de cinco anos. No caso de este valor ser ultrapassado, a monitorização deverá ser
efetuada anualmente, em particular em época seca;
 O limiar inferior de avaliação (25
μg/m³) e o limiar superior de avalia
ção (35μg/m³) para as
PM10, não foi excedido/atingido. Em todas as aglomerações onde o nível dos poluentes exceder o
limiar superior de avaliação fixado para esses poluentes, devem utilizar-se medições fixas para
avaliar a qualidade do ar ambiente. Essas medições fixas podem ser completadas por técnicas de
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modelação ou por medições indicativas a fim de fornecer informações adequadas sobre a
distribuição espacial da qualidade do ar ambiente;
 Face aos valores observados em toda a semana, não foi percetível a eventual influência de
operações que ocorrem apenas em dias de semana nas emissões de PM10;
 Os rumos de vento registados colocaram o receptor na janela meteorologia mais favorável à
propagação de material fino em pelo menos um dia;
 Com base nos dados da Agencia Portuguesa do Ambiente (APA) no período em análise não
existiram alertas de concentrações elevadas de poeiras PM10 provenientes dos desertos do Norte
de Africa (Sahara e Sahel) que possam ter influenciado a “concentração de fundo”;
 O índice de qualidade do ar definido pela Agência Portuguesa do Ambiente de uma
determinada área resulta da média aritmética calculada para cada um dos poluentes medidos em
todas as estações da rede dessa área. Os valores assim determinados são comparados com as
gamas de concentrações associadas a uma escala de cores sendo os piores poluentes
responsáveis pelo índice. No caso presente, a qualidade do ar registada no período de medição
poderá ser classificada como “Muito Bom” em seis dias e como “Bom” em um dia, relativamente
ao indicador PM10.
 No ponto P1 obteve-se uma estimativa de concentração de PM10 sempre inferior a 40μg/m³
para a média anual na situação com área máxima de exploração o que revela que este indicador
não deverá vir a ser excedido, tal como indicado nos dados das estações mais próximas de
qualidade do ar.
 Para o 36º máximo diário, é estimado na situação futura de plena laboração um valor de 59.4
μg/m³ no ponto P1 o que revela que poderão ocorrer mais de 35 dias anuais com excedências do
limite diário na ausência de qualquer tipo de medida mitigadora.
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Relativamente a estes resultados foi realizada a seguinte análise de impactes:
 A zona de exploração em análise encontra-se localizada numa zona claramente vocacionada
para exploração mineral mas com alguma densidade habitacional nas suas periferias,
nomeadamente para Sul pelo que, sendo efectuadas as medidas de salvaguarda ambiental
usuais, os impactes decorrentes da sua actividade não deverão ser muito mais significativos do
que aqueles actualmente existentes.
 Por outro lado, o tipo e ritmo de lavra, que irá ser efectuado em profundidade e nos mesmos
moldes como até hoje tem sido efectuado, deverão permitir manter as baixas emissões do
processo extractivo sendo esta situação a estimada pelo modelo de previsão, que estima uma
fraca contribuição da fonte em análise nas concentrações anuais de PM10 nos pontos críticos a
Sul.
 Sendo considerada na modelação toda a área global, sendo assumido que as vias e a sua
tipologia (pavimentadas/não pavimentadas) serão mantidas e ainda que a lavra irá ser realizada
com os mesmos meios mecânicos e humanos actualmente existentes, poderemos assumir com
algum segurança que os impactes estimados ao nível de emissões de poeiras PM10 decorrentes
da sua expansão e que foram avaliados na campanha de medições, serão já os cumulativos
globais.
 Salienta-se no entanto que, em face do exposto neste estudo, a ocorrência de “incomodidade
ambiental” por empoeiramento junto das povoações vizinhas mais próximas, a existência de
outras fontes extractivas semelhantes na zona poderá gerar outros impactes cumulativos não
estimados neste estudo (em especial nos meses secos do ano) quer por via da circulação mais ou
menos intensa de veículos pesados em estradas, quer por fontes específicas de emissão de
partículas PM10, pelo que se torna importante a implementação de um plano de monitorização
com medições reais, de preferência nas épocas secas do ano (Abril a Setembro) nos pontos
sensíveis sitos a jusante dos ventos dominantes nesses mesmos meses.

Em face do exposto, consideram-se, no ambiente geral, e em concreto junto ao recetor sensível
monitorizado, os impactes na qualidade do ar gerados pela pedreira “Barreiras - Carapinhal”, no
contexto atual e futuro de exploração, como negativos, diretos, temporários, localizados, de
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magnitude moderada e pouco significativos, em parte pela análise conjunta das seguintes
situações:
 Tendo em conta as concentrações de partículas PM10 obtidas na situação atual de emissão a
partir da área do projeto e do NEC, através da campanha de recolha junto do recetor sensível.
 O facto de se prever que a evolução no local do projeto de exploração da pedreira “Barreiras Carapinhal” não vá alterar de forma significativa os níveis de empoeiramento que se verificam na
situação atual de emissão a partir do NEC.
 Admitindo que as elevadas concentrações de poeiras se possam verificar junto aos principais
focos de emissão, e cujos principais efeitos se farão sentir no ambiente interno da pedreira (na
perspetiva da exposição dos trabalhadores ao empoeiramento – limite de concentração de poeiras
respiráveis conforme estipulado no Dec.Lei n.º162/90 de 22/5).

Não se prevendo impactes negativos significativos gerados pela emissão de PM10, apresentar-seão no entanto algumas medidas mitigadoras conducentes ao controlo do empoeiramento emitido a
partir do interior da área do projeto, para evitar que se verifiquem impactes significativos junto ao
recetor sensível identificado, ou quaisquer incrementos cujo caráter possa ser considerado
relevante na alteração da qualidade do ar da área de influência da pedreira “Barreiras Carapinhal”

Nomeadamente, as medidas que se apresentam visam contribuir para reduzir o 36º máximo
diário, que revelou “que poderão ocorrer mais de 35 dias anuais com excedências do limite diário
na ausência de qualquer tipo de medida mitigadora”.

12.9.1 – Impactes Cumulativos

Pelos resultados obtidos e análise efetuada, não é verosímil pensar-se que a implementação do
projeto de ampliação vá de algum modo incrementar e/ou prejudicar a qualidade do ar (PM10) que
atualmente caracteriza a envolvente do NEC, concretamente junto ao recetor sensível
monitorizado, não havendo aqui lugar à projeção de impactes cumulativos no âmbito da atividade
desenvolvida na pedreira “Barreiras - Carapinhal”.
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No Quadro 43 apresenta-se um resumo da análise dos impactes gerados na qualidade do ar,
focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da
análise efetuada.
Quadro 43 – Impactes na Qualidade do Ar.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Emissão de PM10 a partir da pedreira
“Barreiras

-

Carapinhal”

(atual

esperada).

e

Medidas Mitigadoras

Negativo; direto; localizado; temporário;
magnitude moderada; pouco significativo.

Sim

12.9.2 – Medidas Mitigadoras dos Impactes Gerados na Qualidade do Ar

As medidas mitigadoras dos impactes na qualidade do ar gerados pelo empoeiramento produzido
na atividade de exploração da pedreira “Barreiras - Carapinhal” passa pela implementação de um
controlo periódico dos níveis de poeiras verificados junto ao recetor sensível, a efetuar durante a
vida útil da exploração, bem como à implementação no curto prazo de medidas conducentes à
redução dos níveis de empoeiramento no ambiente interno da pedreira, onde os impactes na
realidade poderão assumir alguma significância devido à maior emissão e deposição de partículas
junto às principais fontes de emissão instaladas no seu interior, pelo que estas medidas levarão a
efeitos positivos que também se irão repercutir no ambiente geral envolvente.

De forma a cumprir os limites estabelecidos pela lei relativos aos níveis de partículas finas
geradas durante o normal funcionamento da pedreira, propõem-se algumas medidas que se
julgam suficientes para controlar os níveis de empoeiramento no interior da pedreira, cujos efeitos
positivos também se irão repercutir no ambiente externo, a saber:

22 - Preservar toda a vegetação envolvente que não será afetada pelo projeto de exploração,
concretamente os eucaliptos e os pinheiros, sempre úteis na retenção de partículas finas.

23 – Proceder à aspersão controlada de água sobre os depósitos e sobre os acessos internos
de terra batida, sobretudo nos dias mais secos e ventosos do período estival.

24 - Evitar a formação de depósitos em altura de forma a minimizar a propagação de partículas
para o exterior por ação do vento.
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25 - Beneficiar os acessos internos da área da pedreira, através do espalhamento de inertes
grosseiros, de regularizações e compactações pontuais, e de limpeza e manutenção de bermas.

26 - Limitar e controlar a velocidade dos pesados no interior da pedreira.

27 - Implementação dos Planos de Monitorização da Qualidade do Ar no Ambiente Externo e no
Ambiente Interno da pedreira.

12.10 – Impactes Gerados pelo Ruído

Para a caracterização da situação de referência efetuou-se o estudo do ambiente sonoro na
envolvente da área do projeto, com o intuito de averiguar sobre a incomodidade provocada pelo
ruído emitido a partir da pedreira e do interior do NEC, junto ao recetor sensível identificado:
habitação a Sul da pedreira “Barreiras - Carapinhal”.

Face aos resultados obtidos, o estudo concluiu que relativamente ao critério de “incomodidade” o
ponto avaliado na vizinhança da pedreira (recetor sensível) cumpre o valor limite definido
legalmente.

Face aos resultados obtidos, o estudo também concluiu que relativamente ao critério “nível sonoro
médio de longa duração”, o local monitorizado cumpre, para os indicadores ruído noturno (Ln) e
ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden), os valores limite definidos para “Zona Não Classificada”.

Perante a análise da conformidade legal efetuada, e salvaguardada a situação operativa de
emissão de ruído a partir da área do projeto e da outra pedreira do NEC, consideram-se pouco
significativos os impactes negativos gerados pelo ruído emitido pelo normal funcionamento da
pedreira em estudo, uma vez que esta não gera níveis de incomodidade preocupantes nas
condições atuais de emissão.

Foi realizada uma análise provisional para a situação de implementação do projeto, assente em
modelação, a partir da qual se obtiveram os seguintes valores dos parâmetros legais (ver quadro
seguinte).
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Relativamente a estes resultados previsionais realizou-se a seguinte análise de impactes:
 Por modelação, estima-se que no ponto P1 o critério da “incomodidade” irá continuar a ser
cumprido com base no limite determinado no DL 9/2007, tal como o comprovado pelas medições
reais;
 O valor obtido nas medições no ponto P1 apresenta valores sempre inferiores a 45dB(A) (com
ruido particular) pelo que o critério nem sequer é aplicável, o que revela que a modelação
realizada deverá estar a sobrestimar um pouco os valores reais;
No ponto P1 o critério do “nível sonoro médio de longa duração” irá cumprir os valores limite
influência da passagem do tráfego na frente da casa onde foi feita a avaliação;
 A implementação do projecto não provocará alteração nas condições que permitem classificar
actualmente os locais avaliados como “zona não classificada”, tal como demonstrado
graficamente pela isófona (a mais conservativa) do indicador diurno (Ld) de 63dB(A);
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 Sendo os resultados obtidos por um modelo matemático de previsão com uma incerteza
conhecida associada e com alguns pressupostos assumidos, estes necessitam de ser
confirmados com base em medições reais que irão ocorrer no âmbito do respectivo plano de
monitorização de ruído ambiental da pedreira e que faz parte integrante do EIA.

Em face do exposto, verificando-se que a pedreira “Barreiras - Carapinhal” não gera nem se prevê
vir a gerar incomodidade junto ao recetor sensível (habitação) mais próximo, considera-se o
impacte gerado pelo ruído emitido pela pedreira em estudo como negativo, direto, localizado,
temporário, de magnitude moderada e pouco significativo.

Serão no entanto propostas medidas mitigadoras conducentes ao controlo do ruído emitido a
partir do interior da área do projeto, para evitar que se verifiquem impactes significativos
(incomodidade) junto aos recetor sensível identificados.

A aplicabilidade destas medidas poderá também ter um reflexo positivo não só no ambiente
sonoro geral envolvente como também no ambiente interno da pedreira, pelo que o Plano de
Monitorização que será proposto terá um papel importante como instrumento de gestão e controlo
da performance ambiental relativamente a este parâmetro.

12.10.1 – Impactes Cumulativos

Pelos resultados obtidos e análise efetuada, não é verosímil pensar-se que a implementação do
projeto de ampliação vá de algum modo incrementar e/ou prejudicar o ambiente acústico que
atualmente caracteriza a envolvente do NEC, concretamente junto ao recetor sensível
monitorizado, não havendo aqui lugar à projeção de impactes cumulativos no âmbito da atividade
desenvolvida na pedreira “Barreiras - Carapinhal”.

No Quadro 44 apresenta-se um resumo da análise dos impactes gerados pelo ruído no ambiente,
focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da
análise efetuada.
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Quadro 44 – Impactes gerados pelo Ruído.
Indicador de Impacte
Incomodidade junto aos
recetor sensível
Nível sonoro médio de
longa duração

Avaliação do Impacte
Negativo;

direto;

Medidas Mitigadoras

localizado;

temporário; magnitude moderada;

Sim

pouco significativo.

12.10.2 – Medidas Mitigadoras dos Impactes Gerados pelo Ruído

As medidas mitigadoras dos potenciais impactes gerados pelo ruído emitido pela pedreira em
estudo passam pela implementação de um controlo periódico dos níveis de ruído verificados junto
ao recetor sensível, a efetuar durante a vida útil da exploração, bem como à implementação de
medidas conducentes à redução dos níveis de ruído no ambiente interno da pedreira, onde
eventualmente o efeito do ruído se possa fazer sentir com maior significância.

As medidas a implementar no ambiente interno da pedreira geram efeitos positivos que também
se irão repercutir no ambiente externo, concretamente junto às habitações mais próximas
posicionadas a Sul e a Norte da pedreira “Barreiras - Carapinhal”, embora as localizadas a Norte
se posicionem face à pedreira a mais de 2 km. As medidas a implementar no ambiente interno da
pedreira geram efeitos positivos que também se irão repercutir no ambiente geral envolvente.

De forma a controlar os níveis de ruído emitidos, e de controlar os níveis de incomodidade junto
aos recetor sensível identificados, propõem-se as seguintes medidas de mitigação:

28 – Proibição de executar qualquer trabalho ruidoso fora do período diurno e, dentro deste,
fora do horário laboral de trabalho implementado, de forma a promover “valores limite de
exposição” e “incomodidade” dentro dos limites legais definidos.

29 - Ao nível da gestão e da disponibilidade dos equipamentos produtivos, efetuar a
manutenção preventiva dos equipamentos, de forma a evitar ruídos parasitas.

30 - Reduzir e 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.
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31 - Implementação do Plano de Monitorização do Ruído Ambiente e do Plano de Monitorização
do Ruído no Ambiente Interno.

12.11 – Impactes Gerados pela Circulação Rodoviária

O levantamento da rede viária mais próxima da pedreira, que se descreveu no respetivo item da
situação de referência, revelou que as estradas e EN 17-1, que permitem o acesso às duas
explorações que se distribuem pelo NEC, constituem também as vias preferenciais de
escoamento das argilas provenientes da pedreira “Barreiras - Carapinhal”, tanto mais que a
pedreira é sensu lato limitada Oeste e a Este por estas duas vias de circulação
São estes dois itinerários mais próximos que os camiões utilizam na ligação à restante rede viária,
especialmente à autoestrada A1.

A implementação do projeto de ampliação não irá contribuir para o agravamento de qualquer
situação, uma vez que o movimento da pedreira já faz uso da rede viária instalada.

Face à produção anual de argilas na pedreira “Barreiras - Carapinhal”, o tráfego de 11 camiões
por dia oriundos desta exploração não induz a impactes significativos sobre a rede viária local,
nem a impactes cumulativos que possam ser quantificáveis sob o ponto de vista de afetação.

Incidindo os impactes negativos principais sobre o troço da EM 1207, salienta-se que este
itinerário constitui o trajeto preferencial do trânsito relacionado com a pedreira (ligação direta à
restante rede viária), pelo que apresenta um tráfego mais ou menos constante e permanente, de
caráter local, suscetível de provocar impactes negativos sobre o piso de rodagem embora de
forma pouco intensa, a juntar ao tráfego de veículos pesados que fazem a expedição de recursos
geológicos a partir da unidade similar existente na zona, que também gera um impacte assinalável
sobre a rede rodoviária local.

Neste contexto, dada importância reduzida relativamente ao número de camiões que são oriundos
da pedreira “Barreiras - Carapinhal” (11 camiões por dia), e que percorrem diariamente este troço
até aos itinerários principais, considera-se pouco importante o impacte negativo gerado na rede
viária pela implementação do projeto de ampliação, até por que a pedreira já gera este tráfego no
presente.
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Com a implementação de algumas medidas de caráter geral, a acumulação de impactes sobre a
rede rodoviária local adquirirá ao longo da atividade apenas um caráter residual.

Desde que cumprida a manutenção preventiva dos acessos de terra batida mais solicitados e
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 locais,
não serão previsíveis impactes negativos na rede viária diretamente relacionados com a
regularização da ampliação da pedreira.

Por outro lado, o projeto não contempla a construção de qualquer traçado alternativo ou abertura
de qualquer novo acesso à área de exploração, uma vez que já existem os acessos diretos e
adequados a partir da Estrada EM 1207, não se vislumbrando por este facto qualquer impacte
negativo e/ou positivo com repercussões no ordenamento viário existente.

Relativamente aos impactes negativos que sob o ponto de vista social também se associam à
circulação rodoviária, nomeadamente a degradação das condições de habitabilidade/qualidade de
vida junto das populações mais próximas que sofrem o efeito gerado pelo ruído, poeiras, e
vibrações provocadas pela passagem dos camiões, consideram-se negativos mas pouco
significativos os impactes advindos da circulação de camiões associada à pedreira, uma vez que
passam no interior das povoações mais próximas mas sim nas suas cinturas rodoviárias
periféricas e são em reduzido número (pouco mais do que um camião por hora).

Neste contexto, consideram-se os impactes originados pela circulação de veículos pesados
oriundos da pedreira “Barreiras - Carapinhal”, com efeitos na EM 1207 E EN 17-1, nas populações
mais próximas – Carapinhal - como negativos, indiretos, temporários, localizados, de magnitude
moderada e pouco significativos.

Serão no entanto propostas algumas medidas mitigadoras de caráter geral com o intuito de
manter em boas condições a circulação de pesados nos troços mais solicitados, de forma a evitar
que se atinjam índices de incomodidade, de degradação e perigosidade elevados junto às
povoações e nos próprios pisos de circulação.
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12.11.1 – Impactes Cumulativos

No contexto atual de ocupação e circulação na rede viária existente, não se preveem impactes
cumulativos significativos com a implementação do projeto de ampliação da pedreira “Barreiras Carapinhal”, uma vez que não haverá incremento na circulação de camiões face à situação
instalada.

Sendo a rede viária existente um bem comum, de utilidade pública, que importa preservar e
melhorar, os impactes negativos na rede viária são gerados cumulativamente por todos os
intervenientes e utilizadores de um espaço comum e, no caso concreto, vocacionado para a
exploração de recursos minerais e produção florestal, situando-se praticamente no mesmo
patamar a contribuição de cada um, face às características similares de como fazem a
apropriação e utilização desse mesmo espaço.

Os impactes cumulativos a registar prendem-se fundamentalmente com o trânsito de camiões
relacionados com a atividade das duas pedreiras similares que integram o NEC, assim como o
referido tráfego de pesados relacionado com a produção florestal, não tendo no entanto sido
possível obter uma informação precisa sobre o número de camiões afetos a cada uma destas
atividades, embora naturalmente se possa sugerir que os mesmos contribuem para que os
impactes instalados na rede viária local tenham também um caráter negativo e pouco
significativo.

Face à situação de circulação instalada, ao facto de se considerar praticamente nulo o impacte
cumulativo gerado pela implementação do projeto de ampliação da pedreira “Barreiras Carapinhal”, e se a estes associarmos os efeitos positivos da implementação de algumas medidas
de caráter geral que poderão minimizar os impactes cumulativos gerados pelo NEC e demais
circulação sobre a rede viária local, poder-se-á admitir que a acumulação de impactes sobre a
rede rodoviária local adquirirá ao longo da atividade uma reduzida significância.

No Quadro 45 apresenta-se um resumo da análise dos impactes gerados pela circulação
rodoviária, focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que
resultou da análise efetuada.
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Quadro 45 – Impactes gerados pela Circulação Rodoviária.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Medidas Mitigadoras

Degradação dos pavimentos pela circulação dos
camiões da pedreira “Barreiras - Carapinhal” na EN
1207 e EN17-1 (instalados e esperados).
Degradação das condições de habitabilidade e da
qualidade de vida pela passagem dos camiões

Negativo;

indireto;

abrangente;

temporário; magnitude moderada;

Sim

pouco significativo.

junto das povoações do Carapinhal - Bujos.
Circulação de camiões no contexto de exploração
que se verifica no NEC.

Negativo;

indireto;

abrangente;

temporário; magnitude moderada;

Não

pouco significativo.

12.11.2 – Medidas Mitigadoras dos Impactes Gerados Pela Circulação Rodoviária
Devem constituir medidas de caráter geral que envolvam a participação e o contributo da
empresa, dos responsáveis das pedreiras vizinhas e das entidades oficiais competentes, e outras
medidas que de forma particular possam refletir o melhor desempenho por parte dos responsáveis
e trabalhadores da pedreira. Deverão ser implementadas as seguintes medidas mitigadoras:

32 – Proceder à manutenção do acesso interno de expedição da pedreira ligado à EM 1207,
evitando a degradação do pavimento e conservando as bermas.

33 - Não exceder o peso bruto dos veículos pesados, de forma a reduzir a degradação dos
pavimentos por pesos excessivos sobre os camiões.

34 - Sensibilizar os condutores para a limitação de velocidade a respeitar quando circulam na
EM 1207, sobretudo sobre as lombas quando vão vazios, uma vez que é nesta situação que
aumenta a incomodidade e os riscos de acidente.

12.12 – Impactes no Património Arquitetónico e Arqueológico

Genericamente, as intervenções a executar na pedreira, potencialmente geradoras de impactes
negativos no âmbito arqueológico são: a desmatação, a intrusão no subsolo, nomeadamente, a
movimentação e revolvimento de terras, a abertura de acessos e a implantação de zonas de
descarga e entulhamento de materiais residuais, provenientes da lavra da pedreira.
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Com base nos dados disponíveis, considera-se que estas ações não interferem direta ou
indiretamente com elementos de valor patrimonial conhecidos, pelo que, sendo o potencial
arqueológico nulo, não resultam desta forma impactes negativos. De facto, Os trabalhos de
prospeção arqueológica da pedreira “Barreiras - Carapinhal” não levaram à identificação de sítios
de interesse patrimonial.

Considera-se este impacte como negativo, direto, localizado, permanente, de magnitude reduzida
e pouco significativo.

12.12.1 – Impactes Cumulativos

A informação existente sobre o NEC que assenta nos trabalhos de prospeção arqueológica que
ao longo de vários anos foram sendo realizados no seio e na envolvente das pedreiras deste
núcleo extrativo, nunca levaram à identificação de sítios de interesse patrimonial, pelo que nesta
matéria não há lugar a impactes cumulativos. Pode confirmar-se no Estudo de Impacte Ambiental
da pedreira “Pisca 2”, onde foram somente identificadas duas ocorrências do lado Este da estrada
EM 1207, fora dos limites da pedreira

12.12.2 - Medidas Mitigadoras dos Impactes no Património

As medidas de minimização de impactes aplicáveis centram-se no acompanhamento arqueológico
da fase de desmatação e decapagem superficial do terreno e de todas as etapas de exploração
que consistem na mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento e aterro), quando não são
detetadas ocorrências que impliquem a definição de medidas particulares e pontuais.

Salienta-se que o acompanhamento arqueológico deve ser um procedimento inerente a todas as
etapas de exploração que impliquem a desmatação e a intervenção e mobilização de solos.
Apresenta-se assim a medida de minimização de impactes aplicável:

35 - Acompanhamento arqueológico da fase de desmatação e decapagem superficial do terreno
e de todas as etapas de exploração que consistem na mobilização de sedimentos (escavação,
revolvimento e aterro).
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12.13 – Impactes Sócio-Económicos

Os impactes sócio-económicos (positivos) estão estritamente relacionados com a dinamização da
economia a nível local e regional, e com a criação de riqueza e emprego que a atividade extrativa
exercida no local proporciona, sobretudo através da exploração atual das duas pedreiras
identificadas inseridas no NEC, e outras posicionadas numa envolvente mais alargada.

Numa região onde é urgente acompanhar o dinamismo demográfico, o desenvolvimento
económico, social e cultural, torna-se necessário fomentar o desenvolvimento e a sustentabilidade
de toda esta região, através do crescimento das atividades que visam a exploração dos recursos
naturais, com o intuito de se gerar mais riqueza e de se contribuir para a fixação das populações.

A dinamização da economia gerada pelas pedreiras existentes, associada à criação e
manutenção de postos de trabalho diretos e indiretos nos setores situados a jusante e
relacionados com a indústria transformadora que se desenvolve no local, contribui de forma
positiva para esse desenvolvimento e sustentabilidade, ao gerar riqueza e ao fomentar o
dinamismo demográfico.

Com base nos recursos locais existentes, o desenvolvimento a nível local e regional terá sempre
que passar por uma diversificação e, mesmo, pela complementarização de atividades, de forma a
promover alguma riqueza e gerar emprego.

No entanto, toda esta dinâmica fará sentido se alicerçada na minimização da conflitualidade
existente entre a valorização e os modos de utilização destes recursos, concretamente entre as
pedreiras, o ordenamento do território, o ambiente e o desenvolvimento.

A promoção paralela da atividade extrativa (exploração de argilas), com as atividades rurais
tradicionais, com as atividades industriais, e com as modalidades turísticas e de lazer (turismo
religioso, turismo em espaço rural, turismo ambiental, turismo ativo, turismo desportivo), permitirá
reduzir a conflitualidade entre as diversas atividades de importância económica.
Neste contexto, é legítimo pensar-se que a exploração da argila na pedreira “Barreiras Carapinhal” é de extrema importância para o desenvolvimento integrado e sustentável da região,
na medida em que esta pedreira:
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 Faz o aproveitamento económico e integral de um recurso natural, assente numa estrutura
onde todos os intervenientes têm uma postura responsável e aberta na resolução dos problemas
inerentes a este tipo de atividade, tentando, na medida do possível, evitar qualquer conflitualidade
com o ambiente, com as populações e com as outras atividades.
 Contribui para o aparecimento e desenvolvimento de outras atividades económicas,
nomeadamente ao nível da restauração, do alojamento, do comércio e de serviços locais.
 Cria emprego, pelo que a manutenção de postos de trabalho (e os restantes indiretamente
associados à pedreira) e a eventual criação de mais emprego são fatores que contribuem para
aumentar a taxa de atividade e diminuir a de desemprego, revelando-se o emprego na indústria
extrativa bem mais compensador em termos monetários que o obtido em outras atividades (ex:
trabalho agrícola), e mais atrativo para a população jovem, o que leva a uma maior tendência de
fixação que surge na linha dos movimentos migratórios que se verificam no sentido do concelho;
 Contribui para a fixação da população, através da contratação de trabalhadores locais, cujas
repercussões positivas se fazem sentir ao nível da fixação de famílias, ao nível do crescimento da
população, ao nível do desenvolvimento de infraestruturas habitacionais e ao nível da expansão
do comércio local, fatores importantes para a estabilidade demográfica e crescimento económico.
 Contribui para manter o poder económico das famílias e para aumentar o rendimento de outras,
sobretudo as dos trabalhadores que exercem atividades complementares.
 Gera riqueza, e dinamiza a atividade económica, como consequência de tudo o que foi
anteriormente referido.

A criação e manutenção de postos de trabalho, alguns dos quais qualificados (ocupados com
trabalhadores locais e/ou da região), a necessidade de dar resposta às suas solicitações e
necessidades, e a criação de riqueza local, são fatores que contribuem sobremaneira para o
desenvolvimento das atividades a jusante direta ou indiretamente ligadas à atividade desenvolvida
na pedreira “Barreiras - Carapinhal”, que por sua vez contribuem para o aumento de receitas, para
a criação/manutenção de outros empregos, e para uma maior dinamização económica e social.
Considera-se assim que a dinamização económica gerada pela pedreira “Barreiras - Carapinhal” e
a criação e/ou manutenção dos postos de trabalho, constituem um impacte com repercussões
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sócio-económicas positivas ao nível regional e local, podendo-se concluir que a existência e a
atividade da pedreira dão um contributo ativo e bastante positivo para o equilíbrio socioeconómico
da região.

Em síntese, consideram-se os impactes sócio-económicos resultantes da atividade desenvolvida
na

pedreira

“Barreiras

-

Carapinhal”

como

positivos,

indiretos,

temporários,

localizados/abrangentes, de magnitude moderada e significativos.

12.13.1 – Impactes Cumulativos

Os impactes positivos ao nível sócio-económico gerados pelas pedreiras que integram o NEC e
demais da sua envolvente, assumem um caráter cumulativo bastante importante sobre os fatores
anteriormente focados para justificar a importância e o contributo da atividade desenvolvida na
pedreira “Barreiras - Carapinhal” para o desenvolvimento integrado e sustentável da região,
concretamente ao nível da criação de emprego e riqueza, do desenvolvimento de outras
atividades económicas a jusante, na fixação das populações, e na dinamização social e
económica de âmbito local e regional.

No Quadro 46 apresenta-se um resumo da análise dos impactes na sócio-economia, focando-se
os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da análise efetuada.

Quadro 46 – Impactes Sócio-Económicos.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Dinamização da economia local e regional

Positivo; indireto; temporário;

Manutenção e criação de emprego

abrangente; magnitude

Aumento das exportações

moderada; significativo.

Medidas Potenciadoras

Sim

12.13.2 – Medidas Potenciadoras dos Impactes Sócio-Económicos

Estas medidas passam fundamentalmente pela tradução do caráter temporário destes impactes
em caráter permanente, ou seja, fazer com estes fatores positivos se prolonguem no tempo,
especialmente no que concerne à manutenção dos postos de trabalho existentes.
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O fomento da definição territorial das áreas adstritas ao aproveitamento dos recursos minerais na
região é uma medida que poderá ser implementada pelas entidades públicas com ação no setor
extrativo, medida que deve ser acompanhada por um ordenamento do território que contemple o
desenvolvimento racional da atividade extrativa da região, e com respeito por uma atividade do
setor primário de que depende praticamente tudo que nos rodeia, nomeadamente o nosso bemestar.

12.14 – Impactes Residuais

Tendo um conhecimento sobre as principais linhas orientadoras definidas para o desenvolvimento
da pedreira similar que integra num raio de 1km o Núcleo Extrativo do Carapinhal, é de realçar,
sobre o ponto de vista dos impactes residuais, que a pedreira vizinha constituirá sempre um
impacte residual se à data da conclusão da recuperação paisagística final a executar na pedreira
“Barreiras - Carapinhal” a referida unidade similar ainda estiver em lavra ativa, dependendo o grau
de significância deste impacte das medidas de integração paisagística que durante a atividade
forem sendo concretizadas nas áreas por ela intervencionada.

Embora este impacte não esteja diretamente relacionado com os impactes residuais que
efetivamente serão gerados pela pedreira em estudo, constitui no entanto um impacte indireto
uma vez que a implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP)
proposto para a pedreira “Barreiras - Carapinhal” não esgota todas as suas potencialidades na
consecução da integração paisagística prevista para o local, devido à interferência e perturbação
que será causada pela outras pedreira do NEC, que não poderão ser ignoradas e/ou ocultadas na
perspetiva da avaliação sobre a reabilitação ambiental e paisagística efetivamente conseguida no
local com a recuperação da pedreira alvo de estudo.

Como impactes residuais a realçar que resultam da atividade extrativa desenvolvida no local e que
permanecerão após o fim da vida útil da pedreira “Barreiras - Carapinhal”, destaca-se o impacte
negativo de caráter permanente que será induzido pela depressão escavada e pelos taludes que a
definem, mesmo após a sua integração paisagística.

As “feridas” criadas na paisagem provocadas pelas alterações morfológicas no terreno, são
sempre de difícil ocultação total, produzindo-se nesse sentido impactes visuais que são mais ou
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menos suscetíveis de poderem ser minimizados. Se por um lado os taludes de escavação podem
constituir elementos de degradação na paisagem, podem por outro constituir elementos de
referência positiva se devidamente recuperados e integrados no meio envolvente, embora
confiram sempre uma maior geometrização da paisagem.

Assim, consideram-se os impactes residuais que serão gerados pela pedreira alvo de estudo
como negativos e significativos, mesmo após a implementação do PARP.

Neste contexto, considera-se o impacte residual gerado pela presença dos taludes finais de
escavação como sendo negativo e significativo, mesmo após a implementação das medidas
preconizadas para a sua integração e recuperação (vide Medidas Mitigadoras dos Impactes na
Geomorfologia), no âmbito da implementação das medidas mitigadoras do impacte visual e
morfológico induzido pela depressão escavada.

12.14.1 – Impactes Cumulativos

É de admitir, e até bastante provável, que as duas pedreiras que integram o NEC apresentem
especificidades que levem à formulação e execução de uma recuperação paisagística algo
distintas umas das outras (função da geometria do desmonte, balanço de materiais disponíveis,
depósitos, etc.). Porém, existirá sempre um impacto residual associado a cada exploração,
constituindo a soma desses impactes o impacte cumulativo da atividade global.

A verificar-se esta situação, os impactes residuais gerados pelo conjunto das unidades similares
que integram o NEC terá um caráter negativo, indireto, localizado, temporário, magnitude
moderada, e pouco significativo não sendo propostas quaisquer medidas de minimização, uma
vez que no essencial constituem o resultado da implementação dos Planos Ambientais e de
Recuperação Paisagística preconizados para cada uma das pedreiras, aos quais não se teve
acesso.

Em suma, será negativo e pouco significativo o caráter cumulativo dos impactes residuais
esperados no contexto global de exploração que se verifica no NEC.
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No Quadro 47 apresenta-se um resumo da análise dos impactes residuais, focando-se os
indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da análise efetuada.

Quadro 47– Impactes Residuais gerados pela pedreira “Barreiras - Carapinhal”.
Indicador de Impacte
Escavação

e

taludes

pedreira

Avaliação do Impacte
da

“Barreiras

Carapinhal”
Escavação

Medidas Mitigadoras

Negativo; direto; localizado; permanente;
magnitude moderada; pouco significativo.
Não

e

taludes

das Negativo; indireto; abrangente; permanente;

pedreiras do NEC

magnitude moderada; pouco significativo.

12.15 - Impactes do Projeto nas Populações e na Saúde Humana

Solos/Populações/Saúde Humana: O potencial impacte do projeto nos solos com efeitos nas
populações e na saúde humana locais, prende-se essencialmente com uma eventual redução
generalizada na eficiência das culturas. Analisados os efeitos do projeto na alteração da ocupação
e uso do solo e na sua contaminação por deposição deficiente de resíduos industriais, concluiu-se
que os impactes negativos gerados pelo projeto sobre estes indicadores de impacte são pouco
significativos, pelo que também as suas implicações serão pouco significativas sobre a
população e a saúde humana local pelas seguintes razões:
 Os impactes negativos sobre os solos são pouco significativos;
 Os solos têm uma matriz de ocupação marcadamente industrial que está circunscrita ao Núcleo
Extrativo do Carapinhal (NEC);
 A população residente do Carapinhal é bastante reduzida;
 As práticas agrícolas locais estão praticamente abandonadas restringindo-se a hortas para
consumo próprio.

Recursos Hídricos/Populações/Saúde Humana: Os potenciais impactes do projeto nos
recursos hídricos com efeitos na população e na saúde humana locais, prendem-se
essencialmente com a eventual degradação da recarga do aquífero local, com a redução das
disponibilidades de água à população, e com a afetação da qualidade da água. Analisados os
efeitos do projeto nas alterações na rede de drenagem superficial, na interferência nos circuitos
hidráulicos profundos, e na afetação da qualidade da água, concluiu-se que os impactes
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negativos gerados pelo projeto sobre estes indicadores de impacte são pouco significativos,
pelo que também as suas implicações serão pouco significativas sobre a população e a saúde
humana local pelas seguintes razões:
 Os impactes negativos sobre os recursos hídricos são pouco significativos;
 A qualidade da água superficial e da água subterrânea, avaliada na vizinhança da área do
projeto em captações da rede nacional de qualidade é boa;
 Os recursos hídricos superficiais são localmente incipientes (linhas de água de ordem 1);
 Os recursos hídricos subterrâneos são muito profundos não sendo atingidos pelas escavações
do Núcleo Extrativo do Carapinhal (NEC);
 A qualidade da água subterrânea não é afetada pela atividade extrativa dada a ausência de
comunicação hidráulica direta entre a base das escavações e a circulação profunda;

Paisagem/Populações/Saúde Humana: Os potenciais impactes do projeto na paisagem com
efeitos na população e na saúde humana locais, prendem-se essencialmente com o impacte
visual a que a população está sujeita, não se vislumbrando que tenha efeitos nefastos diretos na
saúde humana. Analisados os efeitos do projeto nas alterações da paisagem local proporcionadas
pela atividade instalada (escavação, acessos, anexos, equipamentos, depósitos de materiais, e
outros), constatou-se que a incidência visual sobre a mesma a partir da povoação do Carapinhal e
dos principais itinerários circundantes é moderada, tendo-se concluído que os impactes negativos
gerados pelo projeto sobre a paisagem são significativos.

Neste contexto, as implicações serão também significativas sobre a população pelas seguintes
razões:
 O Núcleo Extrativo do Carapinhal é próximo e exposto à povoação, tendo os habitantes uma
amplitude visual moderada sobre as explorações, só atenuada pela presença de floresta densa
que as envolve mas que pode ser removida por desbaste ou eliminada por fogo florestal;
 Uma ocupação territorial de cariz industrial já enraizada, que contrasta significativamente com
as porções do território que permanecem naturais e intactas ao redor da povoação do
Carapinhal.
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Circulação Camiões Pesados/Populações/Saúde Humana: Os potenciais impactes devidos à
circulação de camiões pesados com efeitos na população e na saúde humana locais, prendem-se
essencialmente com o impacte gerado pela passagem dos camiões pesados no interior das
povoações do Carapinhal e/ou Bujos, com efeitos diretos na qualidade de vida dos habitantes
locais. Analisados os efeitos do projeto na degradação dos pavimentos pela circulação de
camiões pesados, na degradação das condições de habitabilidade e da qualidade de vida das
populações pela passagem dos camiões pesados junto das povoações do Carapinhal e de Bujos,
esta última bem mais afastada das pedreiras mas na rota da expedição, concluiu-se que são
pouco significativos os impactes negativos gerados pela circulação de camiões pesados sobre as
povoações locais, uma vez que o trânsito de pesados é relativamente reduzido.

No entanto, uma maior significância pode ser atribuída quando se analisa em simultâneo a
interferência da passagem dos camiões associados às duas pedreiras vizinhas que integram o
Núcleo Extrativo do Carapinhal (análise de impactes cumulativos), mas sobretudo com
implicações diretas sobre a Estrada EM 1207. A circulação de camiões pesados gera assim
impactes negativos mas pouco significativos sobre as populações locais pelas seguintes
razões:
 Sendo a degradação dos pavimentos provocada pela passagem dos camiões circunscrita à EM
1207, não há lugar à diminuição das condições de habitabilidade/qualidade de vida dos
habitantes, porque os pesados não circulam no interior das povoações;
 O risco de acidentes devido à passagem dos camiões no interior das povoações é mínimo, uma
vez que os mesmos não circulam pelo interior das povoações do Carapinhal, não contribuindo por
isso para diminuir as condições de habitabilidade/qualidade de vida dos habitantes.

Ambiente Acústico - Ruído/Populações/Saúde Humana: Os potenciais impactes gerados pelo
ruído com efeitos na população e na saúde humana locais, prendem-se essencialmente com a
incomodidade gerada pela atividade junto das habitações mais próximas do Carapinhal e das
habitações mais próximas marginais à EM 1207, concretamente junto ao recetor sensível mais
crítico à exposição dos níveis sonoros. Analisados os critérios “incomodidade” e “nível sonoro
médio de longa duração” junto do recetor sensível mais próximo da pedreira, ficou demonstrado
que são atualmente cumpridos os critérios de ruído ambiental, concretamente o indicador de ruído
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diurno-entardecer-noturno (Lden) e o indicador de ruído noturno (Ln) (critério do “nível sonoro
médio de longa duração”), e o indicador para o período diurno, a “incomodidade”, (critério de
“incomodidade”).

São por isso pouco significativos os impactes negativos gerados pelo ruído junto dos recetor
sensível (habitações do Carapinhal e marginais à EM 1207), mesmo considerando o efeito
cumulativo gerado pela atividade na outra pedreira do Núcleo Extrativo do Carapinhal (análise dos
impactes cumulativos). Conclui-se que os impactes negativos gerados pelo ruído sobre a
população e a saúde humana local são pouco significativos, pelas seguintes razões:
 É cumprido o Regulamento Geral do Ruído (RGR) junto aos recetor sensível;
 A pedreira não gera níveis de ruído cuja incomodidade se considere irregular ou excessiva
junto aos recetor sensível;
 No âmbito da ampliação da pedreira para o setor mais a Norte, permite-se afirmar com critério
que a segurança de pessoas e bens está garantida, assim como os baixos níveis de ruído e de
desconforto serão mantidos, na medida em que a atenuação do fator “ruído” irá ainda sair mais
favorecido com o afastamento da atual área de escavação, uma vez que a habitação está a sul
da pedreira.

Qualidade do Ar - PM10/Populações/Saúde Humana: Os potenciais impactes gerados pelo
projeto na qualidade do ar com efeitos na população e na saúde humana locais, prendem-se
essencialmente com os níveis de poeiras, as partículas finas PM10, geradas pela atividade junto
das habitações mais próximas do Carapinhal e das habitações mais próximas marginais à EM
1207, concretamente junto ao recetor sensível mais crítico à sua exposição. Analisado o
empoeiramento junto dos recetor sensível mais próximo da pedreira, ficou demonstrado que na
totalidade dos dias são cumpridos os valores limite de emissão junto às habitações mais
próximas, concretamente o valor limite diário e o valor limite anual para proteção de saúde
humana. São por isso pouco significativos os impactes negativos gerados pelas poeiras junto do
recetor sensível, mesmo considerando o efeito cumulativo gerado pela atividade na outra pedreira
do Núcleo Extrativo do Carapinhal (análise dos impactes cumulativos). Conclui-se que os
impactes negativos gerados pelas partículas finas PM10 sobre a população e a saúde humana
local são pouco significativos, pelas seguintes razões:
 São cumpridos na totalidade dos dias os valores “limite diário” e “limite anual para proteção de
saúde humana” junto do recetor sensível mais próximo da pedreira;
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 A pedreira não gera atualmente níveis de poeiras cuja incomodidade se possa considerar
irregular ou excessiva junto do recetor sensível;
 No âmbito da ampliação da pedreira para Norte, permite-se afirmar com critério que a
segurança de pessoas e bens está garantida, assim como os baixos níveis de poeiras
(partículas finas PM10) e de desconforto serão mantidos, na medida em que a atenuação do
fator “poeiras” irá ainda sair mais favorecido com o afastamento da atual área de escavação,
uma vez que a habitação está a sul da pedreira.

12.15.1 - Impactes Cumulativos

Nas seis componentes ambientais analisadas cujos impactes negativos se podem fazer repercutir
na diminuição e na degradação da qualidade de vida das pessoas locais, em concreto das que
habitam nas povoações vizinhas do Carapinhal e Bujos (solos, recursos hídricos, paisagem,
circulação de pesados, ambiente acústico – ruído, e qualidade do ar – PM10), o efeito cumulativo
nos impactes negativos proporcionados pela laboração na outra pedreira do NEC (Pisca nº 2) com
influência no incremento da significância do impacte negativo é mais relevante nos fatores
paisagem, circulação de pesados e qualidade do ar, e menos relevante nos fatores solos,
recursos hídricos e ruído.

Embora a análise dos impactes cumulativos seja importante, a mesma não pode ser dissociada da
dimensão da pedreira em estudo e da pedreira vizinha do NEC que é maior (o dobro do tamanho),
mas sobretudo da realidade da povoação mais próxima do NEC, o Carapinhal, com poucos
habitantes.

No Quadro 48 apresenta-se um resumo da análise dos impactes do projeto nas populações e na
saúde humana, focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que
resultou da análise efetuada.
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Quadro 48 – Impactes nas Populações e na Saúde Humana.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte
Negativo;

Solos/Populações/Saúde Humana

direto,

Medidas
Mitigadoras

localizado,

temporário; magnitude moderada;
pouco significativo.
Negativo;

Recursos Hídricos/Populações/Saúde Humana

direto;

abrangente;

temporário; magnitude moderada;

Sim*

pouco significativo.
Negativo;
Paisagem/Populações/Saúde Humana

direto;

localizado;

permanente; magnitude moderada;
significativo.
Negativo;

Circulação de Pesados/Populações/Saúde Humana

indireto;

abrangente;

temporário; magnitude moderada;
pouco significativo.
Negativo;

Ambiente Acústico - Ruído/Populações/Saúde Humana

direto;

localizado;

temporário; magnitude moderada;

Sim*

pouco significativo.
Negativo;
Qualidade do Ar - PM10/Populações/Saúde Humana

direto;

localizado;

temporário; magnitude moderada;
pouco significativo.

*vide medidas mitigadoras dos impactes nos solos, recursos hídricos, paisagem, circulação viária, ruído, e poeiras.

12.15.3 – Medidas Mitigadoras dos Impactes na População e na Saúde Humana

As medidas mitigadoras constam dos respetivos itens do EIA associados a cada uma das
componentes ambientais analisadas com efeitos negativos sobre a população e a saúde humana
(solos, recursos hídricos, paisagem, circulação de camiões pesados, ambiente acústico – ruído, e
qualidade do ar – PM10), as quais constituem aqui o “indicador de impacte”.

Pela sua importância e relevância neste tipo de indústria, destacam-se a implementação do Plano
de Monitorização do Ruído Ambiente – PMRA, e a implementação do Plano de Monitorização da
Qualidade do Ar – PMQA (PM10), junto ao recetor sensível mais próximo do NEC. De referir por
fim que a pedreira em estudo promove atualmente a Segurança de Pessoas e Bens,
nomeadamente aos habitantes das povoações próximas, através dos seguintes elementos:
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 Zonas vedadas e interditas a estranhos;
 Motas de terra pelo perímetro da escavação, que impedem qualquer tipo de acesso não
autorizado de pessoas e viaturas;
 Sinalização diversa suficientemente persuasiva a pessoas e bens, e que deve ser respeitada
(ex: perigos vários; trabalhos de pedreira, escavação profunda, queda em altura;
movimentação de máquinas; e outras de caráter social e organizativo onde se destaca a
sinalização dos extintores e a dos primeiros socorros).

12.16 - Impactes do Projeto nas Alterações Climáticas

12.16.1 – Considerações Iniciais

Relativamente a este descritor, a análise dos impactes negativos gerados pelo projeto nas
alterações climáticas prendem-se fundamentalmente com as emissões de gases com efeito de
estufa (GEE) para a atmosfera, a partir dos equipamentos móveis que laboram na pedreira alvo
de estudo e na outra pedreira que integra o Núcleo Extrativo do Carapinhal – NEC (impactes
cumulativos).

Relativamente a processos inovadores e científicos que visem o controlo de emissão de GEE, de
referir que o projeto de licenciamento da ampliação da pedreira “Barreiras - Carapinhal” não
carece de Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa (TEGEE), uma vez que não é exigível
nos termos da legislação aplicável (Dec.Lei n.º233/2004, de 14/12, na redação que lhe foi
conferida pelo Dec.Lei n.º154/2009, de 06/07 - Diploma CELE). De facto, a atividade extrativa, e
concretamente a atividade de exploração de argilas, não se enquadra nas atividades constantes
do Anexo I ao referido decreto.

Por outro lado, na pedreira não existem equipamentos que utilizem gases fluorados, pelo que a
empresa não tem que comunicar anualmente à APA sobre a produção de Gases Fluorados com
Efeito de Estufa (GFEE), no âmbito das obrigações dos operadores de equipamento que utilizam
gases fluorados com efeito de estufa (GEE) decorrentes da aplicação do Art.º4.º do Dec.Lei
n.º56/2011, de 21/04, conjugado com o disposto no Art.º 6.º do Regulamento UE 517/2014, de
16/04.
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12.16.2 – Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD’s)

Na pedreira, a SORGILA, SA atende ao princípio das Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD’s)
aplicadas em explorações de massas minerais a céu-aberto, utilizando equipamentos mecânicos
seminovos de última geração (dumper, giratória). Nos processos inovadores, destacam-se os
desmontes feitos a seco, minimizando o consumo de água, a produção de lamas, e a emissão de
GEE.

Relativamente a outros processos, de referir que no processo produtivo não é incorporado
qualquer tipo de aditivo químico e/ou outro qualquer tipo de substância perigosa. O projeto de
licenciamento da ampliação da pedreira “Barreiras - Carapinhal” não carece de parecer da APA ao
nível da prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas, na medida em que
o processo produtivo envolve única e exclusivamente a extração de massas minerais de natureza
argilosa, naturais, inertes, as quais são expedidas sob a forma tal-qual para uma unidade de
beneficiação de argilas que a empresa opera na localidade da Redinha, concelho de Pombal.

Trata-se de facto de uma atividade do setor primário, inócua, que não introduz qualquer tipo de
composto ou aditivo químico no processo produtivo, ou novos processos que impliquem a
emissão de GEE, gerando-se apenas resíduos que resultam do desaproveitamento da massa
mineral extraída, designadamente os materiais de cobertura do jazigo constituídos por
conglomerados, ou seja, os resíduos de extração de minérios não metálicos (LER 01 01 02).

12.16.3 – Análise de Impactes

Os principais GEE são: o vapor de água (H2O), o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o
óxido nitroso (N2O), os clorofluorcarbonetos (CFC’s), os perfluorcarbonetos (PCF’s), o
hexafluoreto de enxofre (SF6) e o ozono (O3).
A maior parte do aquecimento global observado nos últimos 50 anos resulta, provavelmente, das
emissões para a atmosfera de GEE provocados pelas atividades humanas, especialmente a
queima de combustíveis fósseis e as alterações no uso dos solos, em particular a desflorestação.
A profunda dependência da economia mundial dos combustíveis fósseis indica que as emissões
antropogénicas de CO2 para a atmosfera vão continuar a aumentar nas próximas décadas.
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Vivemos num contexto de eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos, e por um
cenário de uma crescente escassez de água. As tendências mostram o aumento da temperatura
conjuntamente com a alteração dos padrões da precipitação, a recorrência de períodos de seca
mais longos e intensos, a recorrência de pluviosidades extremas em curtos períodos de tempo, e
a subida do nível médio das águas do mar.

Como principais impactes dos GEE nas alterações climáticas destacam-se as seguintes
consequências e vulnerabilidades interligadas entre si de forma direta ou indireta:
 Uma maior ocorrência de fenómenos climáticos extremos, com o aumento previsível da
temperatura e risco de secas mais severas, e com a progressiva redução da precipitação anual
com tendência para uma maior concentração da precipitação nos meses de Inverno;
 A subida do nível médio das águas do mar (NMM) na costa portuguesa, com risco de perda de
terreno nas zonas costeiras e aumento da contaminação salina dos aquíferos costeiros devido à
intrusão salina como consequência da subida do NMM;
 A assimetria de disponibilidades hídricas gerando escassez de água e menor disponibilidade
para as populações;
 A diminuição do escoamento, a diminuição da infiltração, e a diminuição das taxas de recarga
efetiva dos aquíferos (águas subterrâneas);
 A diminuição do nível piezométrico, devido à esperada redução nas taxas de recarga e ao
aumento das taxas de evaporação;
 A diminuição da qualidade da água, como resultado da subida das temperaturas, da redução
mais acentuada do caudal dos cursos de água no verão, e do decréscimo do teor de oxigénio
dissolvido na água devido a alterações dos processos bioquímicos nos meios hídricos;
 As mudanças no risco de contaminação dos aquíferos devido às alterações no uso dos solos e
nas práticas agrícolas;
 A redução na eficiência e na produtividade das culturas por escassez de água, por stress
hídrico, e pelo aparecimento generalizado de pragas e infestantes, com consequente diminuição
da produtividade;
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 A ocorrência de invernos mais quentes e de concentrações de CO2 mais elevadas, poderão
conduzir a um aumento de produtividade da floresta, mas a maior frequência de fenómenos
climáticos extremos e o aumento do risco de incêndio deverão conduzir a perdas de produtividade
da floresta e subsequente degradação do solo;
 O prolongamento da época de incêndios, devido ao clima mais quente e à maior acumulação
de material altamente combustível;
 A perda de ecossistemas, de habitats e de biodiversidade, proporcionada pela diminuição do
coberto vegetal, pela expansão das zonas semi-áridas, pela invasão de espécies exóticas, e a
potencial extinção de algumas populações animais, sobretudo das mais vulneráveis e ameaçadas,
com baixas capacidades de reprodução e de dispersão;
 Implicações nefastas nas populações e na saúde humana, com a diminuição da qualidade da
água e do ar (alérgenos), com o aumento de pessoas expostas a doenças que se disseminam
pela água ou pelos alimentos (elementos patogénicos e biotoxinas), com o aumento da
mortalidade associada ao calor, e com o aumento generalizado do risco de inundações.

Em suma, os Impactes das Alterações Climáticas, que abreviadamente se passará a designar
pela sigla IAC, assentam nas componentes enunciadas nos pontos anteriores como por exemplo:
IAC nas Normais do Clima; IAC nos Recursos Hídricos; IAC no NMM; IAC na Agricultura; IAC na
Floresta; IAC na Biodiversidade; e IAC na Saúde Humana.

A pedreira só queima combustíveis através dos equipamentos móveis produtivos, libertando
dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera.
Não é verosímil pensar-se que a emissão dos gases de escape dos equipamentos da pedreira
possam gerar impactes negativos significativos ao nível das alterações climáticas, ou que possam
ter qualquer relevância e implicações indiretas nas populações e na saúde humana devido a
essas emissões. Também não é presumível que os impactes gerados pelo trabalho produtivo das
máquinas possam ter um contributo mensurável de emissões de GEE para a atmosfera, com
efeitos nas Alterações Climáticas.
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As Alterações Climáticas por efeito de emissões de GEE é um problema complexo de interesse
nacional e de dimensão mundial, que não pode ser reduzido à avaliação e ao contributo de uma
atividade industrial circunscrita a uma porção do território com 2,6614 ha (ou cerca de 20 ha no
caso do NEC), que movimenta meia dezena de equipamentos que utilizam combustível de origem
fóssil, porque não é de facto mensurável o seu contributo e muito menos o seu efeito.

Os cenários e os modelos climáticos estão sempre a evoluir, pelo que as projeções de mudanças
futuras no clima são sempre de longo prazo, envolvendo por norma períodos de análise e de
previsão iguais ou superiores a 100 anos, estando a última projeção a ser analisada pelas
evoluções no período 1990-2100 (a vida útil da pedreira é de 16 anos). O Programa Nacional para
as Alterações Climáticas (PNAC), tem por objetivo acompanhar essas evoluções e fazer a
avaliação integrada da vulnerabilidade e adaptabilidade dos sistemas naturais e sociais, assim
como dos impactos derivados das Alterações Climáticas.

12.16.4 - Impactes Cumulativos

Tal como na pedreira alvo de estudo, a pedreira vizinha “Pisca nº 2” que integra o Núcleo Extrativo
do Carapinhal (NEC) só queimam combustíveis através dos equipamentos produtivos, libertando
dióxido de carbono para a atmosfera.

O aumento da emissão de GEE para a atmosfera é assim proporcional ao aumento dos
equipamentos produtivos que laboram nas duas pedreiras do NEC, não sendo também aqui
mensurável, ao nível dos impactes cumulativos, o efeito que essas emissões têm nas alterações
climáticas e nas consequências e vulnerabilidades anteriormente descritas: impactes negativos
nas normais do clima, nos recursos hídricos, no NMM, na agricultura; na floresta; na
biodiversidade; e na saúde humana.

Não há vulnerabilidades e riscos climáticos que possam ser individualizados e imputados à
atividade extrativa desenvolvida na pedreira alvo de estudo ou à atividade desenvolvida no Núcleo
Extrativo do Carapinhal (NEC).
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12.16.5 – Risco Climático

Na avaliação do risco climático considera-se que o risco pode ser obtido através da multiplicação
da frequência de ocorrência de um determinado tipo de evento, pela magnitude das
consequências causadas pelos impactes desse evento, podendo o resultado ser incorporado na
matriz genérica aplicada na avaliação de risco:
Risco = Frequência da ocorrência x Consequência do impacte

Os riscos climáticos gerados pela pedreira por emissão de GEE que podem vir a afetar o território
local gerando outros riscos, como por exemplo o risco para a saúde pública, o risco de incêndio
florestal, o risco para a agricultura, o risco para a água, e outros, são pouco significativos ou
praticamente nulos, não se necessitando de medidas mitigadoras de fundo para responder a
esses riscos climáticos.

De facto, na análise de impactes não se identificou ou estabeleceu qualquer priorização de
medidas de adaptação da atividade extrativa instalada para responder às vulnerabilidades
identificadas provocadas pelas alterações climáticas.

No Quadro 49 apresenta-se um resumo da análise dos impactes do projeto nas alterações
climáticas e nas suas consequências e vulnerabilidades, focando-se os indicadores de impacte
mais importantes e a avaliação global que resultou da análise efetuada.
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Quadro 49 – Impactes das Alterações Climáticas.
Indicador de Impacte

Risco Climático

Avaliação do Impacte

Medidas Mitigadoras

IAC nas Normais do Clima

IAC nos Recursos Hídricos

IAC no NMM
Menor risco
IAC na Agricultura

Prioridade baixa

Negativo; direto/indireto, abrangente,
permanente; magnitude moderada

Sim

e/ou elevada; pouco significativo.

IAC na Floresta

IAC na Biodiversidade

IAC na Saúde Humana

12.16.6 – Medidas Mitigadoras dos Impactes nas Alterações Climáticas

Quer à dimensão da pedreira quer à dimensão do NEC, consideram-se negativos mas pouco
significativos os impactes gerados pela emissão de GEE para a atmosfera com efeitos nas
alterações climáticas e indiretamente nos indicadores de impacte do quadro anterior - normais do
clima, recursos hídricos, nível médio das águas do mar, agricultura; floresta; biodiversidade; e
saúde humana.

Relativamente à atividade instalada na pedreira e, cumulativamente, no NEC, a medida mitigadora
a antecipar prende-se com a redução da emissão de carbono para a atmosfera, e é a seguinte:
 No futuro, com o desenvolvimento de bio-refinarias, os equipamentos móveis pesados poderão
passar a utilizar combustíveis neutros em carbono, nomeadamente a biomassa, uma vez que os
combustíveis de biomassa reciclam o carbono para a atmosfera enquanto os combustíveis fósseis
introduzem novo carbono na atmosfera.
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No contexto global da adaptação aos efeitos das alterações climáticas, e acautelando a
sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens, é importante que a nível nacional os
organismos com responsabilidade de estabelecer políticas ambientais nesta matéria antecipem e
adotem para o território nacional as medidas de mitigação mais apropriadas às alterações
climáticas e aos seus efeitos.

Por exemplo, o projeto ClimAdaPT.Local, integrado no Programa AdaPT gerido pela Agência
Portuguesa do Ambiente, IP (APA, IP), gestora do Fundo Português de Carbono (FPC), deverá ter
como objetivo o desenvolvimento de estratégias nacionais e municipais de adaptação às
alterações climáticas e aos seus efeitos.

Dessas medidas de mitigação, as mais importantes devem relacionar-se com a problemática da
gestão da água, o bem mais essencial e a preservar, a saber:
 Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação
marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em vertentes,
contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a
sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens.
 Melhorar o planeamento e gestão dos recursos hídricos adaptando-o aos problemas
associados à redução das disponibilidades de água, ao aumento da variação sazonal do
escoamento, ao aumento das necessidades de água para o setor agrícola, ao agravamento dos
problemas de cheias, e à degradação da qualidade da água.
 Promover o desenvolvimento de planos de mitigação assentes na redução das vulnerabilidades
das pessoas e sociedades em relação ao setor hídrico, seguido de uma preocupação em proteger
e recuperar os ecossistemas envolvidos na manutenção dos recursos e serviços hídricos. É
também importante o estabelecimento de um equilíbrio entre a procura e a oferta de água,
procurando minimizar as necessidades de água. É também importante a implementação de
planos de mitigação dos efeitos esperados, como a criação de reservas adicionais de água para
episódios de seca, melhorias no tratamento da água que tenderá a diminuir de qualidade devido
ao aumento da poluição, e esquemas de gestão das margens para proteção das bacias
hidrográficas.
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13 – MONITORIZAÇÃO
13.1 – Considerações Iniciais

A monitorização proposta, de acordo com o estipulado no Dec.Lei n.º151-B/2013 de 31/10,
republicado pelo Dec.Lei n.º152-B/2017 de 11/12, consistirá num processo de observação e
recolha de dados sobre o estado do ambiente e sobre os efeitos ambientais gerados pela
atividade desenvolvida na pedreira “Barreiras - Carapinhal”, bem como na descrição desses
efeitos através de relatórios periódicos da responsabilidade do proponente.

O plano de monitorização pressupõe a observação, recolha e quantificação de parâmetros
aferidores do estado do ambiente e efeitos gerados no ambiente interno e externo da pedreira, em
particular de poeiras (PM10), ruído, e resíduos de extração.

A quantificação deverá envolver a determinação dos níveis de ruído e empoeiramento na
envolvente da área da pedreira (nos recetor sensível ou nos locais onde eventualmente ocorrerem
reclamações), através de campanhas de medições e/ou recolha, cujos resultados certamente se
revelarão úteis na avaliação e controlo dos impactes.

A observação das condições de deposição dos resíduos de extração no interior da pedreira
deverá obedecer ao estipulado no Plano de Gestão e Monitorização de Resíduos de Extração –
PGMRE que se apresenta no final deste capítulo.

13.2 - Metodologia para a Elaboração do Plano Geral de Monitorização
O Plano Geral de Monitorização está orientado para monitorizar os indicadores de impactes
ambientais considerados os tipicamente mais críticos gerados pela atividade desenvolvida na
exploração: o ruído - no domínio da caracterização do Ambiente Acústico; as poeiras - no domínio
da caracterização da Qualidade do Ar em partículas finas PM10; e os resíduos de extração - no
domínio da deposição produzidos na pedreira.
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13.2.1 – Objetivos do Plano Geral de Monitorização
A monitorização proposta não necessita de estações fixas no terreno nem de qualquer outro tipo
de estação de referência, sendo que os principais objetivos da mesma serão os de quantificar os
parâmetros aferidores da qualidade do ambiente, a uma determinada data, e comparar esses
valores com os obtidos em campanhas de monitorização subsequentes, a efetuar durante a fase
de exploração.
Essa quantificação, cujos resultados se revelam úteis na identificação e descrição dos impactes
efetivamente verificados com a atividade de exploração, envolverá a determinação dos níveis de
ruído, de empoeiramento, e das condições de deposição de resíduos de extração na pedreira,
através de campanhas de medições/recolha a realizar no ambiente externo da pedreira, e da
observação a efetuar à atividade extrativa (resíduos de extração).
13.2.2 – Definição dos Requisitos de Monitorização
As ações de monitorização a efetuar reúnem um conjunto de requisitos específicos para cada um
dos indicadores de impactes ambientais considerados e a monitorizar, tendo-se no entanto optado
nas propostas de monitorização (apresentadas nos Quadros respetivos) por um conjunto
generalizado de requisitos que se revelam comuns na definição e caracterização das ações de
monitorização constantes em cada um dos Planos de Monitorização apresentados.
13.2.3 – Definição dos Critérios de Avaliação Ambiental
A comparação dos impactes ambientais gerados pela exploração, após as campanhas de
medição (ruído), recolha (poeiras), e observação (resíduos de extração) a realizar nas respetivas
periodicidades, permitirá verificar se a metodologia adotada para a avaliação e predição de
impactes foi a mais correta, e se foi satisfatoriamente conduzida.
Tendo como referência o desempenho ambiental atual, e caso se verifique um desvio significativo
nos valores dos parâmetros a monitorizar, nomeadamente se os mesmos ultrapassarem com
consistência os valores limite estipulados na legislação vigente, as medidas corretivas
conducentes à sua minimização deverão ser tomadas após uma investigação cuidada e criteriosa
sobre as causas que levaram ao desempenho negativo relativamente aos registos conhecidos.
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13.2.4 – Gestão Ambiental da Pedreira
Na eventualidade de serem detetados impactes negativos, adotar-se-ão as respetivas medidas de
mitigação, devendo fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos seus efeitos e eficácia para a
redução e/ou eliminação, principalmente na envolvente da pedreira, junto aos recetor sensível, ou
nos locais onde eventualmente ocorrerem reclamações.

Neste contexto, a empresa acompanhará a situação ambiental na área da pedreira, realizando
periodicamente campanhas de medição (ruído), recolha (poeiras), e de observação (resíduos de
extração) nos locais mais críticos pré-selecionados (nos recetor sensível ou nos locais onde
eventualmente ocorrerem reclamações), de forma a aferir os dados obtidos em campanhas
efetuadas antes da implementação das medidas mitigadoras conducentes à redução de
determinado impacte, com os que serão obtidos em campanhas subsequentes após a
implementação das medidas corretivas.

Após a estabilização dos dados obtidos em campanhas de monitorização consecutivas, abaixo
dos valores máximos admissíveis pela legislação ou, no caso dos resíduos, no cumprimento das
boas práticas de deposição, a periodicidade das campanhas de medição, recolha, e observação
poderá ser mais estendida no tempo, devendo no entanto a monitorização, num período a definir,
ser mantida como medida preventiva e controlo.
A monitorização irá desempenhar um papel importante durante a vida útil da pedreira, na medida
em que permitirá acompanhar a avaliação da eficácia das medidas de gestão adotadas para
minimizar ou prevenir os efeitos negativos provocados na sua envolvente e também no seu
ambiente interno.

13.3 – Plano Geral de Monitorização

Não se justificando um programa de monitorização rígido, devido às características do projeto, a
monitorização das componentes ambientais “ruído” e “poeiras” deverá ser efetuada por entidade
acreditada, a qual será responsável pela elaboração do relatório da campanha de monitorização
efetuada, dele devendo constar:
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 O tipo e as características do equipamento de medição utilizado.
 A metodologia e o procedimento de medida utilizado.
 As definições dos parâmetros medidos e obtidos.
 A identificação das fontes em presença.
 O registo das observações e dos resultados (cálculos e fórmulas), e as correções efetuadas.
 O confronto dos resultados com a legislação vigente.
 O anexo com a planta de localização dos pontos de medição e outros anexos que se
considerem importantes (certificado de calibração do equipamento, gráficos e/ou quadros
comprovativos dos registos obtidos, etc.).

O acompanhamento das campanhas de monitorização do ruído e das poeiras deverá ser efetuado
por técnico especializado, que posteriormente deverá interpretar e avaliar os resultados
constantes nos respetivos relatórios de monitorização, de forma a elaborar os Relatórios Técnicos
Finais.

Nos Quadros 50 e 51 apresentam-se as propostas de monitorização do ruído e das poeiras
(partículas finas PM10) a implementar no ambiente externo da pedreira (junto aos recetor sensível
ou nos locais onde eventualmente ocorrerem reclamações). O Plano de Gestão de Resíduos de
Extração é parte integrante do projeto de exploração (Anexo 4 ao Plano de Pedreira), remetendose a sua leitora para esse documento e dispensando-se a sua apresentação neste relatório
síntese de EIA.
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Quadro 50 – Plano de Monitorização da Qualidade do Ar (PM10) no Ambiente Geral
Medições Indicativas no Âmbito do Procedimento de AIA - “metodologia para a
monitorização de níveis de partículas no ar ambiente, em pedreiras”: Concentração
de partículas PM10 (µg/m3) obtida em períodos de amostragem de 24 horas com
início às 0h00, sugerindo-se que o somatório destes períodos, considerando todos

Parâmetros a medir e
duração da amostragem

os pontos de amostragem, não seja inferior a 7 dias, incluindo o fim-de-semana.
Monitorização Ambiental: Concentração de partículas PM10 (µg/m3) obtida num
período mínimo de amostragem não inferior ao estipulado no Anexo II do Dec.Lei
n.º102/2010 de 23/9, alterado pelo Dec.Lei n.º47/2017 de 10/05, utilizando o
método de referência definido no Anexo VII deste mesmo diploma.

Equipamento
recomendado

Metodologia

Cabeça de amostragem PM10; Amostrador sequencial Thermo PARTISOL 2025; calibrador
DC-Lite; filtros de quartzo de 47mm; balança microanalítica RDWAG; estação
meteorológica portátil DAVIS VP-1.
- Método gravimétrico.

Análises efetuadas com base na norma europeia de

- Critérios e valores previstos nas

referência EN12341: Air Quality – “Determination of the

secções A e B do Anexo XII do

PM10 fraction of suspended particulate matter” (Anexo VII

Dec. Lei n.º102/2010, alterado

do Dec.Lei n.º102/2010 de 23/9), e nos elementos

pelo Dec.Lei n.º47/2017 de 10/05. constantes nos Anexos III, IV e VI do mesmo diploma.

Locais de colheita
de amostras

No ambiente
externo da
pedreira

Na envolvente da pedreira, junto aos recetor sensível ou nos locais
onde eventualmente ocorrerem reclamações. Consoante os resultados
obtidos em sucessivas campanhas de recolha, a análise dos mesmos
poderá possibilitar a definição de novos locais de amostragem.
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Aponta-se uma periodicidade trienal se não se ultrapassarem os valores limite diário (50
µg/m3) e anual (40 µg/m3), bem como os limiares superior e inferior de avaliação
conforme tabela abaixo indicada. No caso de ser ultrapassado qualquer dos valores
limite, a periodicidade passará a anual, e assim sucessivamente. A amostragem deverá
coincidir com o período seco (estival), com a atividade normal na pedreira, e com o
normal funcionamento de todas as unidades produtivas geradoras de poeiras.
Limites e
Periodicidade

Média anual

(PM10)

(PM10)

70% do valor limite (35 μg/m3, a

Limiar superior

não exceder mais de 35 vezes

de avaliação

em cada ano civil).

Limiar inferior de
avaliação

Média por período de 24 horas

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

70% do valor limite
(28 μg/m3)
50% do valor limite
(20 μg/m3)

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

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

obtidos

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

Principal medida de gestão ambiental a

Reforço da aspersão com água sobre as pistas de circulação

adotar em caso de desvio

dos camiões e de outros equipamentos móveis.
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Quadro 51 - Plano de Monitorização do Ruído no Ambiente Geral
- Ruído Ambiente (pedreira em laboração): LAeqA em dB(A).
Parâmetros a medir e duração da

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

medição

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

Equipamento
recomendado

Sonómetro Integrador da Classe I “CESVA-SC310”, calibrador sonoro “CESVA-SB5”;
barómetro

OREGON

SCIENTIFICS;

termo

higrómetro

TEST

445;

termómetro;

anemómetro TSI 8330.
Avaliação dos Critérios:

● NP ISO 1996-1:2011;

- Incomodidade: (LAr - LAeqR) ≤ 6 dB(A), ● NP ISO 1996-2:2011;
Metodologia com D=1, para 50%<q≤75%

● DL 9/2007 (Anexo I);

- Nível Sonoro Médio de Longa Duração ● IT(R)56-10:08-06-2012;
(NSMLD): Ln e Lden
Locais
de
medição

Ambiente

- Dec.Lei n.º09/2007; Dec.Lei n.º278/2007.

Junto aos recetor sensível ou nos locais onde eventualmente ocorrerem

externo da reclamações. Consoante os resultados obtidos em sucessivas campanhas de
pedreira

medição, a análise dos mesmos pode levar à definição de novos locais de medição.

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

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

Principal medida de gestão ambiental a
adotar em caso de desvio

Manutenção dos equipamentos mais ruidosos, e reforço da
inspeção preventiva e da revisão periódica de todos os
equipamentos produtivos.
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14 – MATRIZ DE IMPACTES E MEDIDAS MITIGADORAS

A avaliação global dos impactes decorrentes da análise efetuada anteriormente é apresentada em
síntese sob a forma de matriz, onde se identificam os descritores ou indicadores ambientais
suscetíveis de serem ou não afetados pela exploração da pedreira “Barreiras - Carapinhal”, bem
como a classificação revelada pelo estudo efetuado em cada um dos descritores.

O Quadro 52 representa a matriz de impactes para a pedreira “Barreiras - Carapinhal”.

Em suma, e a título conclusivo, apresenta-se agora o conjunto das 58 medidas de mitigação que
foram propostas no presente EIA e que englobam as componentes ambientais analisadas, as
quais poderão ainda ser complementadas com as medidas que forem avançadas em sede de AIA,
propostas pela Comissão de Avaliação ao projeto.

Pela ordem com que foram enunciadas, as medidas a implementar que visam assegurar a boa
qualidade ambiental do projeto de exploração da pedreira “Barreiras - Carapinhal” são:
Medidas Mitigadoras dos Impactes na Geomorfologia

1 – Manter as pargas de terras vegetais ao redor da escavação, distanciadas 2 metros do
bordo superior do céu-aberto.
2 - Proceder à reflorestação arbórea e à sementeira herbácea sobre a área da pedreira.

Medidas Mitigadoras dos Impactes nos Solos
Alteração da Ocupação e Uso do Solo

3 – Levar a depósito provisório as terras resultantes da decapagem superficial do terreno a
efetuar na área da pedreira.
4 - Utilizar os resíduos de extração (estéreis e terras vegetais) nas tarefas de recuperação
paisagística da escavação e dos terrenos adjacentes, através do nivelamento e modelação
dos setores a recuperar, e como substrato às plantações e sementeiras previstas.
Resíduos Industriais e de Extração

5 - Evitar que os resíduos industriais produzidos permaneçam muito tempo nos locais de
deposição, fomentando a sua expedição atempada.
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6 – Os resíduos deverão estar devidamente separados por categoria, e acondicionados de
forma a evitar escorrências para os solos, até serem expedidos por operador de gestão de
resíduos devidamente autorizado.
7 – Implementação do Plano de Gestão e Monitorização de Resíduos Industriais (PGMRI).
8 – Implementação do Plano de Gestão e Monitorização de Resíduos de Extração
(PGMRE).
Contaminação do Solo

9 – Nunca efetuar abastecimentos de combustíveis ou troca de óleos na praça da pedreira
e/ou junto das frentes de desmonte.
10 – Em caso de derrame acidental de hidrocarbonetos no interior da pedreira, isolar o setor
de derrame e proceder ao isolamento, à recolha, e tratamento adequado dos solos
contaminados.

Medidas Mitigadoras dos Impactes nos Recursos Hídricos

11 – Evitar as situações de contaminação por hidrocarbonetos e/ou óleos derramados
durante a circulação das máquinas, de forma a evitar a infiltração de poluentes em
profundidade.
12 - Evitar a compactação induzida no solo nas zonas adjacentes à pedreira, principalmente
pela circulação de maquinaria pesada, otimizando-se os processos de carga-descarga e
transporte entre as zonas de trabalhos e as zonas de stock, em articulação com os trajetos de
carregamento e expedição a partir das zonas de stock.
13 – Controlar a altura dos depósitos de materiais, de modo a evitar a excessiva
compactação do solo nas áreas de deposição.

Medidas Mitigadoras dos Impactes na Ecologia

14 - Manter os acessos já existentes, e evitar a abertura de novos que impliquem a
destruição de coberto vegetal circundante, circunscrevendo as intervenções somente à área
da pedreira.

15 – Cumprir o PARP com vista à integração ecológica ao nível das plantações arbóreas e
sementeiras previstas.

16 - Adotar medidas para o controlo da emissão do ruído e poeiras para o exterior, de forma
a não incrementar os impactes instalados ao nível do afastamento das espécies da fauna, e
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contribuindo para a criação de um ambiente de crescimento vegetativo mais vigoroso ao nível
do aumento da taxa fotossintética das plantas.

Medidas Mitigadoras dos Impactes na Paisagem

17 - Preservar a vegetação arbórea que existe na propriedade e que não seja imprescindível
derrubar durante a vida útil da pedreira.

18 - Limitar e controlar a altura dos depósitos de materiais nas áreas de deposição e de
stocks.

19 – Proceder à regularização e integração geométrica dos taludes e patamares finais da
escavação que ficam após o términus da atividade, de forma a atenuar o impacte visual
provocado pela cicatriz do desmonte.

20 - Utilizar as terras nas tarefas de recuperação faseada da escavação, de forma a reduzir
a erosão e os contrastes cromáticos na paisagem induzidos por este tipo de depósitos
provisórios.

21

– Proceder às plantações arbóreas e à sementeira herbácea sobre os setores a

recuperar da área da pedreira (base nivelada da escavação, pisos finais do céu-aberto que
permanecem a descoberto após a modelação topográfica, e áreas adjacentes).

Medidas Mitigadoras dos Impactes na Qualidade do Ar

22 - Preservar toda a vegetação envolvente que não será afetada pelo projeto de
exploração, concretamente os eucaliptos e os pinheiros, sempre úteis na retenção de
partículas finas.

23 – Proceder à aspersão controlada de água sobre os depósitos e sobre os acessos
internos de terra batida, sobretudo nos dias mais secos e ventosos do período estival.

24 - Evitar a formação de depósitos em altura de forma a minimizar a propagação de
partículas para o exterior por ação do vento.

25 - Beneficiar os acessos internos da área da pedreira, através do espalhamento de inertes
grosseiros, de regularizações e compactações pontuais, e de limpeza e manutenção de
bermas.

26 - Limitar e controlar a velocidade dos pesados no interior da pedreira.
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27 - Implementação dos Planos de Monitorização da Qualidade do Ar no Ambiente Externo
e no Ambiente Interno da pedreira.

Medidas Mitigadoras dos Impactes Gerados pelo Ruído

28 – Proibição de executar qualquer trabalho ruidoso fora do período diurno e, dentro deste,
fora do horário laboral de trabalho implementado, de forma a promover “valores limite de
exposição” e “incomodidade” dentro dos limites legais definidos.

29 - Ao nível da gestão e da disponibilidade dos equipamentos produtivos, efetuar a
manutenção preventiva dos equipamentos, de forma a evitar ruídos parasitas.

30 - Reduzir e 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.

31 - Implementação do Plano de Monitorização do Ruído Ambiente e do Plano de
Monitorização do Ruído no Ambiente Interno.

Medidas Mitigadoras dos Impactes Gerados Pela Circulação Rodoviária

32 – Proceder à manutenção do acesso interno de expedição da pedreira ligado à EM 1207,
evitando a degradação do pavimento e conservando as bermas.

33 - Não exceder o peso bruto dos veículos pesados, de forma a reduzir a degradação dos
pavimentos por pesos excessivos sobre os camiões.

34 - Sensibilizar os condutores para a limitação de velocidade a respeitar quando circulam
na EM 1207, sobretudo sobre as lombas quando vão vazios, uma vez que é nesta situação
que aumenta a incomodidade e os riscos de acidente.

Medidas Mitigadoras dos Impactes no Património Arquitetónico/Arqueológico/Espeleo-Arqueológico

35 - Acompanhamento arqueológico da fase de desmatação e decapagem superficial do
terreno e de todas as etapas de exploração que consistem na mobilização de sedimentos
(escavação, revolvimento e aterro).

Medidas Mitigadoras dos Impactes na População e na Saúde Humana
As medidas mitigadoras constam dos respetivos itens do EIA associados a cada uma das componentes
ambientais analisadas com efeitos negativos sobre a população e a saúde humana (solos, recursos
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hídricos, paisagem, circulação de camiões pesados, ambiente acústico – ruído, e qualidade do ar – PM10),
as quais constituem o “indicador de impacte”.

Medidas Mitigadoras dos Impactes nas Alterações Climáticas
No futuro, com o desenvolvimento de bio-refinarias, os equipamentos móveis pesados poderão passar a
utilizar combustíveis neutros em carbono, nomeadamente a biomassa, uma vez que os combustíveis de
biomassa reciclam o carbono para a atmosfera enquanto os combustíveis fósseis introduzem novo carbono
na atmosfera.
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Quadro 52 - MATRIZ SÍNTESE DOS IMPACTES AMBIENTAIS
Descritores Afetados pela Exploração e/ou Suscetíveis

EIA - Relatório Síntese
Medidas de

Características dos Impactes

Minimização
magnitude

de Afetarem o Meio Ambiente - Indicadores de Impactes

significância

negativo positivo directo indirecto temporário permanente localizado abrangente

sim
reduzida moderada elevada pouco significativo

significativo

não

muito significativo

Escavação, equipamentos, acessos,

X

X

depósitos (impactes

X
X

instalados e esperados)

Paisagem

Incidência visual (visibilidade)

X

X
X

X

Interferência das pedreiras do NEC

X

(impactes cumulativos)

X

Escavação da pedreira "Barreiras Carapinhal"

X

que integram o NEC.
Depósito da pedreira "Barreiras Carapinhal"

X

X

X

X

Escavações das duas pedreiras

Geomorfologia

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

Depósitos do NEC
Alteração da rede de drenagem

X

Interferência nos circuitos hidráulicos
(águas subterrâneas)
Alteração da qualidade da água

X

X

(águas superficiais)

Recursos Hídricos

X

X

X

X

X
X

X

X

X

(superficiais e subterrâneas)
Diminuição da capacidade de
infiltração local

X

X

X

X

X

Alteração da ocupação e uso do solo
(impactes instalados e esperados)

X

X

X

Resíduos industriais e de extração

Solos

Contaminação do solo

X

X
X

(impactes instalados e esperados)
Impactes cumulativos - NEC

X

X
X

X

X

X

X

Outras
Medidas

EIA - Relatório Síntese

Quadro 52 - MATRIZ SÍNTESE DOS IMPACTES AMBIENTAIS (continuação)
Descritores Afetados pela Exploração e/ou Suscetíveis

Medidas de

Características dos Impactes

Minimização
magnitude

de Afetarem o Meio Ambiente - Indicadores de Impactes

significância

negativo positivo directo indirecto temporário permanente localizado abrangente

sim
reduzida moderada elevada pouco significativo

significativo

não

muito significativo

Escavação, remoção de solos
e vegetação (durante a vida útil)

Clima

do solo (durante a vida útil)
Diminuição da temperatura ao nível

X

X

Aumento da temperatura ao nível

X
X

X

X
X

do solo (no final da vida útil)

X
X

Impactes cumulativos - NEC
Alteração da ecologia na perspetiva

Ecologia

dos impactes instalados e esperados
Alteração da ecologia na perspetiva

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

dos impactes cumulativos no NEC

X

Incomodidade junto aos recetores

Ruído

sensíveis (habitações mais próximas)
Nível sonoro médio de longa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

duração
Emissão de PM10 a partir da zona

Qualidade do Ar
(PM10)

da pedreira (atual e esperada)
Emissão de PM10 para o exterior

X
X

geradas a partir do NEC
Interferência do projeto com figuras

Ordenamento do
Território

de ordenamento do território
Interferência do NEC com figuras de
ordenamento do território

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

Outras
Medidas

EIA - Relatório Síntese

Quadro 52 - MATRIZ SÍNTESE DOS IMPACTES AMBIENTAIS (continuação)
Descritores Afetados pela Exploração e/ou Suscetíveis

Medidas de

Características dos Impactes

Minimização

magnitude

de Afetarem o Meio Ambiente - Indicadores de Impactes

significância

negativo positivo directo indirecto temporário permanente localizado abrangente

sim
reduzida moderada elevada pouco significativo

significativo

não

Outras
Medidas

muito significativo

Degradação dos pavimentos pela
circulação de camiões na EM1207 e na
Estada EN17-1

X

Degradação das condições de habita-

Circulação Rodoviária

bilidade e da qualidade de vida pela

X

X

X

X

X

X

passagem de camiões no Carapinhal e
Bujos
Circulação de camiões no contexto de

X

exploração que se verifica no NEC

Património Cultural

Património arqueológico,
arquitetónico e etnográfico

X

X

X

X

X

X

X
X

Dinamização da economia local e

Sócio-Economia

X

regional; manutenção e criação de

X

X

X

X

X

X

Sim*

emprego
Escavação e taludes da pedreira
"Barreiras - Carapinhal"

X

X
X

Plataforma de enchimento da

Impactes Residuais

Escavações das pedreiras similares
que integram o NEC

X
X

X

escavação da pedreira "Barreiras Carapinhal"

X

X

Solos

Populações e
Saúde Humana

Paisagem
Circulação de pesados
Ruído
PM10

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

Recursos hídricos

X

X

X

X

X

X

* Medidas Potenciadoras

EIA - Relatório Síntese

Quadro 52 - MATRIZ SÍNTESE DOS IMPACTES AMBIENTAIS (continuação)
Descritores Afetados pela Exploração e/ou Suscetíveis

Medidas de

Características dos Impactes

Minimização

magnitude

de Afetarem o Meio Ambiente - Indicadores de Impactes

significância

negativo positivo directo indirecto temporário permanente localizado abrangente

sim
reduzida moderada elevada pouco significativo

significativo

não

Outras
Medidas

muito significativo

IAC nas Normais do Clima
IAC nos Recursos Hídricos
IAC no NMM

Alterações Climáticas

(nível médio das águas do mar)
IAC na Agricultura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IAC na Floresta
IAC na Biodiversidade
IAC na Saúde Humana

* IAC: Impactes das Alterações Climáticas

15 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Em termos ambientais, pretendeu-se com o presente estudo diagnosticar os problemas
associados à exploração da pedreira “Barreiras - Carapinhal”, não os tendo dissociado com os
decorrentes da exploração que se verifica no interior do Núcleo Extrativo do Carapinhal (NEC),
tendo-se considerado como contributo para a resolução dos mesmos uma proposta de exploração
e recuperação com regras, orientações e metodologias bem definidas, naturalmente à escala da
área da pedreira (61 200 m2), cujo cumprimento permitirá uma melhor compatibilização entre a
pedreira, o ordenamento do território, o ambiente e o desenvolvimento sócio-económico,
esperando-se que no final da atividade não se inviabilize irreversivelmente qualquer outra
potencialidade de desenvolvimento, numa pequena área de cariz industrial que não é
particularmente sensível em termos paisagísticos e ecológicos.

O estudo efetuado revelou que a maior parte dos impactes negativos gerados pela pedreira
“Barreiras - Carapinhal” são os mesmos que se verificam no atual cenário de exploração, e os
mesmos que são gerados pela pedreira vizinha, pelo que não será alterado o atual cenário numa
ótica de se produzirem impactes de caráter cumulativo acentuado.
Os impactes negativos mais importantes suscitados pelo estudo, cujo caráter cumulativo se
relaciona em parte com os impactes gerados pela pedreira vizinha do NEC, prendem-se
fundamentalmente com a alteração geomorfológica que permanecerá no local, com o impacte
visual associado à exposição moderada do NEC a partir do exterior (embora atenuada pela densa
envolvente florestal que, no entanto é suscetível de poder ser removida por fatores naturais ou
antrópicos) e, com menor significado, com determinados valores paisagísticos e ecológicos numa
área que em termos de Ordenamento do Território é essencialmente vocacionada para a
exploração de argilas – “Espaço Consolidado de Recursos Geológicos”.
Naturalmente, e como é típico nesta indústria, os impactes negativos mais importantes são
gerados pela depressão escavada (impactes na geomorfologia e na paisagem), sob o ponto de
vista das alterações topográficas e do impacte visual que serão induzidos.
Estes impactes traduzem, ao nível do NEC, as transformações ao nível morfológico e paisagístico
que esta porção do território sofreu, sendo que esta descontinuidade topográfica e paisagística
com o meio envolvente será ao nível da área do projeto atenuada com arecuperação paisagística
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a implementar, pelo que a significância deste impacte negativo será traduzida no futuro pelo
caráter permanente associado aos impactes residuais previstos, que serão tanto mais
significativos quanto o efeito cumulativo gerado pelo conjunto das duas pedreiras do NEC.
Em termos ambientais, e relativamente à generalidade dos impactes negativos causados pela
pedreira em estudo, os mesmos são considerados temporários e de significado local, pelo que o
empreendimento na sua forma final e com a implementação das medidas preconizadas, conduzirá
a impactes pouco significativos, não tendo o estudo suscitado aspetos críticos e pertinentes que
possam por em causa e de forma permanente o bem-estar das populações e o meio ambiente.
Constatou-se que os impactes positivos associados ao projeto são essencialmente de natureza
social e económica, à escala local, regional e nacional, como a importância das exportações
levadas a cabo pela empresa, a criação e a manutenção de empregos e de outros situados a
jusante, a fixação da população, e a riqueza gerada, tendo-se revelado a atividade extrativa
instalada como capaz de promover a jusante o desenvolvimento de outras atividades económicas,
e de contribuir para o equilíbrio sócio-económico da região.
Julga-se que os impactes negativos detetados não inviabilizam em termos ambientais a ampliação
da pedreira, tanto mais que se trata de uma área licenciada e de uma ampliação a regularizar com
apenas 0.4 ha. As medidas propostas serão suficientes para salvaguardar a qualidade ambiental
do projeto, com a continuidade da atividade extrativa nesta área industrial do NEC, e serão
suficientemente capazes de assegurar uma herança ambiental satisfatória.
O estudo revelou ainda outros fatores que atestam a viabilidade do projeto em termos ambientais,
sociais e económicos, a saber:
 A maior parte dos impactes diagnosticados são temporários, reversíveis e de significado local,
sobretudo os que se relacionam com as componentes ambientais mais sensíveis neste tipo de
indústria, o ruído e o empoeiramento.
 O facto do projeto da pedreira não produzir globalmente impactes ambientais negativos de
caráter significativo e irreversível, nem de caráter cumulativo acentuado, pelo que as medidas de
minimização propostas no EIA visam essencialmente colmatar e corrigir os impactes negativos
instalados e esperados, de forma a reduzir o passivo ambiental que particularmente resulta da
atividade exercida pela dupla de pedreiras existentes.
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 O facto do projeto de exploração não interferir diretamente com quaisquer habitats prioritários,
contribuindo somente para a perturbação da ecologia local.
 A intenção da empresa em seguir a correta gestão do projeto de exploração e de recuperação,
para que no imediato os impactes possam ser minimizados favorecendo uma melhor integração
com a pedreira vizinha.
 A disponibilidade em ajustar a exploração às medidas de proteção ambiental preconizadas no
estudo, criando condições para a valorização da zona em que se insere.
 A disposição de a nível interno se proceder à realização de estudos e experiências que
envolvam cenários previsionais de curto/médio prazo, numa perspetiva de adaptação contínua às
linhas mestras suscitadas e desenvolvidas no presente estudo ou a outras que eventualmente
sejam da iniciativa e recomendadas pela Autoridade de AIA.
 A procura das melhores soluções técnicas, ambientais e económicas, de forma a assegurar em
qualquer das situações e/ou soluções a adotar o seguinte:
A) A efetiva proteção dos solos e dos restantes depósitos contra a erosão e instabilidade; B) A
não contaminação dos aquíferos; C) A não afetação de valores patrimoniais – arquitetónicos,
arqueológicos e etnográficos; D) A minimização da afetação de valores humanos, ecológicos, e
paisagísticos; E) Outras medidas que contribuam simultaneamente para sanear e/ou minimizar
conflitos ambientais existentes ou que surjam durante o desenvolvimento da exploração no local.
 A intenção da empresa em explorar a argila de uma forma racional e equilibrada, em termos
económicos, sociais e ambientais, assegurando a maximização da aptidão do local para a
exploração dos recursos naturais endógenos da região, e mesmo dos recursos humanos.
 O facto de as perspetivas de desenvolvimento e da criação de riqueza na região apontarem
para a exploração dos recursos naturais e patrimoniais existentes, traduzindo-se o aumento direto
das receitas numa importante fonte de financiamento autárquico.
 A convicção que o projeto de exploração preconizado para a pedreira “Barreiras - Carapinhal”
constitua no seu todo uma ação positiva e favorável para a região onde se insere, sendo o
presente EIA e o PP que o acompanha o garante do modo como o mesmo vai ser desenvolvido
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no local: correta gestão ambiental, bom aproveitamento do recurso mineral, práticas e técnicas
corretas de exploração e recuperação, etc.

Esta indústria tem de facto a capacidade de contribuir efetivamente para o reforço da importância
estratégica de Portugal, através da promoção da competitividade dos recursos nacionais a nível
mundial e da garantia do abastecimento de matérias-primas.

Trata-se de facto de um projeto dinâmico que garante a captação e realização de investimento e
uma exploração adequada dos recursos.

É sustentável no plano económico, social e ambiental, uma vez que promove o crescimento da
economia através da garantia de abastecimento de matérias-primas essenciais e do reforço da
sua importância no Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Há que reconhecer a imprescindibilidade dos recursos minerais para a sociedade, para a
competitividade, para o crescimento, e para a criação de emprego a nível local e regional.

Atendendo aos resultados obtidos considera-se que o projeto de exploração da pedreira “Barreiras
- Carapinhal” é economicamente viável e exequível do ponto de vista ambiental, como já o era
anteriormente.

Barracão, Dezembro de 2019

O Coordenador do Estudo

A Administração

_________________________
(Fernando A.L. Pacheco, Eng.º)
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ANEXOS
Anexo 1 – 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 2 – Plantas do PDM de Miranda do Corvo

Anexo 3 – 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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Anexo 1 – 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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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

SORGILA, S.A.
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

-1-

SORGILA, S.A.
RECONHECIMENTO GEOTÉCNICO NA PEDREIRA N.º 6560 “BARREIROS CARAPINHAL” – MIRANDA DO CORVO
PROC. 25819

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
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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 3 – 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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