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1) INTRODUÇÃO 

 

Em 12 de Maio de 2006, a ALCOAREIA, LDA celebrou com o Estado Português um contrato para 

atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de depósitos minerais de caulino numa área do 

concelho de Alcobaça com cerca de 5,135 km2, designada Maiorga-Cós, a que corresponde o 

número de cadastro PP-DM-009, ao abrigo dos Artigos 9º e 13º do Decreto-Lei nº 90/90 de 16/3, e 

nos termos dos Artigos 5º e 8º do Decreto-Lei nº 88/90 de 16/3. 

 

Tinha-se por objectivo o reconhecimento e a caracterização tecnológica de uma unidade areno-

argilosa e conglomerática do Cretácico Inferior para, no caso dos resultados serem positivos, se 

proceder ao aproveitamento económico da fracção argilosa como caulino com aptidão cerâmica e 

das fracções arenosa e cascalhenta como agregados minerais com aplicação nos diversos 

sectores da indústria da construção civil e obras públicas. 

 

Dado que no decurso do período inicial de vigência do contrato (2 anos), com base nos resultados 

apresentados nos diversos relatórios contratuais, se concluiu ser viável a exploração dos arenitos 

e conglomerados argilosos de Maiorga-Cós, a ALCOAREIA, LDA apresentou, em 15 de Abril de 

2008, o requerimento dirigido ao senhor Secretário de Estado da Energia e Inovação, para efeito 

da obtenção da concessão de exploração denominada “Maiorga-Cós”, em conformidade com o 

disposto no nº 1 do Artº 14º do contrato em epígrafe e nos termos do Artº 16º do Decreto-lei nº 

88/90 de 16 de Março. 

 

O Plano de Lavra que agora se apresenta tem por finalidade a atribuição da concessão de 

exploração do depósito mineral de caulino que constitui a fracção argilosa das unidades arenosas 

do Cretácico Inferior (Albiano-Aptiano), ao abrigo do Artº 16 do Dec. Lei 88/90 de 16 de Março. 

Nele também foram tomadas em consideração as diversas exigências legais preceituadas no Dec. 

Lei 88/90 de 16 de Março, Dec. Lei 162/90 de 22 de Maio, Dec. Lei 168/88 de 31 de Maio e 

demais legislação aplicável, nomeadamente a que se refere à aplicação das regras de arte, 

valorização técnico-económica da exploração, higiene e segurança dos trabalhadores, protecção 

do meio ambiente e recuperação paisagística. 

 

O processamento industrial do depósito mineral será feito num estabelecimento industrial da 

ALCOAREIA, LDA devidamente licenciado e preparado para o efeito, localizado no interior da 

área de concessão e que dela constitui anexo mineiro. 
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A legislação em vigor sobre exploração de recursos geológicos, conjugada com legislação 

específica sobre estudos de impacte ambiental, nomeadamente os diplomas legais que 

regulamentam o aproveitamento de depósitos minerais (Dec. Lei 88/90 de 16/3 e Dec. Lei 69/2000 

de 3/5 com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 197/2005 de 8/11), impõem que as 

explorações com áreas superiores a 5 hectares, produção anual superior a 150 000 toneladas, ou 

que em conjunto com outras unidades similares devidamente licenciadas e localizadas num raio 

de 1 km ultrapassem os valores referidos, fiquem condicionadas a um processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) que sirva de base a uma avaliação integrada dos impactes causados 

pela exploração a médio e longo prazo e à discriminação das respectivas medidas minimizadoras. 

 

Pelo motivo das áreas de exploração definidas no interior da poligonal de concessão, 

individualmente (27,6 + 9,3 + 12,6 hectares) e no seu conjunto (49,5 hectares), cobrirem uma 

superfície com mais do que 5 hectares, o licenciamento da concessão denominada “MAIORGA-

CÓS” fica condicionada a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nos termos do Dec. 

Lei 69/2000 de 3/5. Neste sentido, para efeito do desenvolvimento do processo de licenciamento 

da concessão do “MAIORGA-CÓS”, o presente Plano de Lavra (PL) é acompanhado pelo 

correspondente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e Resumo Não Técnico (RNT) elaborados nos 

termos da Portaria 330/2001 de 2/4. 



  
 

 

 
 

Pedido de Concessão de Exploração de Caulino sito em Maiorga e Cós, Alcobaça 

Pag. 6 

2) MEMÓRIA DESCRITIVA DA ÁREA ESTUDADA 

 

A área objecto do presente pedido de atribuição direitos de exploração de depósitos minerais de 

caulino (Pedido de Concessão Denominado “MAIORGA-CÓS”) localiza-se maioritariamente 

nas freguesias de Maiorga e Cós, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, entre as povoações de 

Alqueidão-Castanheira (NE), Cós (Norte) e Maiorga (SW). O enquadramento regional (concelho, 

freguesia, rodoviário) e local (sobre extractos das folhas Nº 307 e 317 da Carta Militar de Portugal 

à escala 1/25000) da área do pedido de concessão apresenta-se na Planta 1A em anexo. A 

poligonal que delimita a área do pedido de concessão é definida por 7 vértices cujas coordenadas 

referidas ao Ponto Central do sistema Hayford-Gauss se apresentam na Planta 1B, em anexo, 

cobrindo uma superfície com cerca de 279,46 hectares. 

 

Os acessos à área do projecto, a partir de Leiria, fazem-se inicialmente pela A8 até Pataias e de 

seguida em direcção a Sul pela estrada que liga Pataias a Maiorga. 

 

2.1) Geologia 

 

2.1.1) Situação Geográfica 

 

A folha 26-8 (Alcobaça) abrange parte da faixa litoral que se estende entre a Serra dos 

Candeeiros e o mar. Tem por limites: a Norte a carta nº 22-D, de Marinha Grande, a Este a nº 27-

A, de Porto de Mós, e a Sul a nº 26-D, das Caldas da Rainha. Nela se evidenciam, sob os pontos 

de vista geológico e morfológico, as seguintes zonas: 

 

◙ O vale tifónico, que atravessa a carta na direcção SW-NE, orlado em grande extensão por 

afloramentos do Malm e cujo fundo se encontra coberto, na sua maior parte, por depósitos 

pliocénicos, aluviais e sub aéreos; 

 

◙ Uma faixa ocidental de formações Meso - Cenozóicas que, para Norte da Nazaré, se encontram 

cobertas por areias danares, as quais se prolongam pela vizinha folha 22-D; 

 

◙ O anticlinal da Serra dos Candeeiros; 
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◙ O sinclinal que se estende entre o vale tifónico e a Serra dos Candeeiros e onde se desenvolve 

uma vasta de Malm superior; 

 

◙ O sinclinal Alpedriz-Porto Carro, limitado por afloramentos Cretácicos e com o seu centro 

ocupado por formações Cenozóicas. 

 

2.1.2) Estratigrafia  

 

Na presente folha foram assinaladas formações compreendidas entre o Hetangiano e o 

Quaternário moderno, assim distribuídas do topo para a base (Figura 1): 

 

MODERNO 

 

a – Aluviões 

 

Ocupando o fundo dos principais vales da região, as aluviões modernas desenvolvem-se 

principalmente ao longo dos rios Alcoa, do Meio e de Areia, formando uma extensa várzea entre 

Póvoa, Maiorga, Valado dos Frades, Cela Velha, Famalicão e Nazaré. A espessura das aluviões 

observadas num furo realizado no Paul da Cela, a SW da Casa da Moita, é de cerca de 43 m. A 

sucessão neste furo apresenta de cima para baixo: lodo cinzento-escuro, areias grosseiras 

seguidas de areias de grão fino com fragmentos de conchas, areias grosseiras com fragmentos de 

conchas apresentando no topo um nível de lodo lignitoso e, na base uma camada conglomerática. 

 

Outra mancha de certa importância localiza-se a E da baía de S. Martinho do Porto, constituindo a 

planície aluvial de Alfeizerão, em relação com os rios de Amieira, de Alfeizerão e da Tornada. A 

espessura do complexo aluvial nesta área atinge cerca de 30 metros. A sucessão observada num 

furo, realizado a W da Quinta de S. José, mostrou a presença, de cima para baixo, das seguintes 

formações: Lodos cinzentos ou acastanhados com restos de vegetais, areias lodosas, cinzentas - 

acastanhadas, lodos cinzentos, areias finas a grossas, acastanhadas com intercalações de lodo 

lignitoso e com um nível conglomerático na base do complexo. 
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d – Dunas e Areias de Dunas 

 

De norte para sul, há que citar as seguintes formações dunares: a) -Uma larga faixa de dunas e 

de areias derivadas ocupando toda a área situada entre a costa a Norte da Nazaré, o limite norte 

do mapa, o apeadeiro de Pataias, o vértice geodésico Casal Novo, Nasce Água, o vértice 

geodésico Casa da Barca e Pederneira. A sua largura ultrapassa, por vezes, 6 km e a cota mais 

alta atingida é da ordem dos 160 m no vértice geodésico Aguieira. b) -Uma estreita faixa ao longo 

do mar entre Nazaré, Quinta de São Gião e Salgados. c) -Pequenos retalhos entre S. Martinho do 

Porto, Salir do Porto e o limite sul do mapa. 

 

A – Areias de Praia 

 

De norte para sul, as areias de praia formam uma estreita faixa litoral mais ou menos contínua, 

com pequenas interrupções na escarpa entre a ponta de Guilhim e a Nazaré, na ponta de 

Mangues, entre a ponta do Facho e São Martinho do Porto, desaparecendo para sul da praia do 

mesmo nome. 

 

A' – Formações Detríticas e de Terra Rossa da Serra dos Candeeiros 

 

Trata-se de depósitos constituídos por fragmentos, predominantemente angulosos, de calcário, 

misturados com terra rossa e que se acumulam para a base da Serra dos Candeeiros, dando 

origem a várias manchas mais ou menos extensas entre Ataíja de Cima e Moleanos. De 

espessura variável, essas formações são quer de vertente quer de transporte torrencial. 

 

TERCIÁRIO 

 

Q – Plistocénico 

 

Caracterizado essencialmente por restos de terraços, representados por pequenos depósitos de 

areias com calhaus rolados observados ao longo dos principais vales fluviais da região. A sua 

extensão reduzida torna difícil a representação na escala do mapa. O único retalho marcado nesta 

folha está situado no vale do Rio Alcoa, a Oeste de Chiqueda de Baixo. Foram marcados, 

utilizando-se a mesma convenção, depósitos quaternários com idêntico aspecto, situados nas 

imediações de Ataíja de Cima e de Ataíja de Baixo, os quais se formaram à custa de depósitos 

mais antigos situados a cotas superiores. 
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Na vertente NW da Serra dos Candeeiros e limitada pelas cotas extremas 250 m e 300 m, surge 

um cordão de brecha calcária (Brecha da Serra dos Candeeiros), fortemente cimentada, em que 

os elementos, predominantemente angulosos são constituídos por calcários do Dogger, 

aparecendo também alguns elementos rolados. Nalguns pontos a referida brecha fossiliza uma 

antiga escarpa, cobrindo, além disso, formações de areias com calhaus rolados atribuídas ao 

Pliocénico. Por baixo da referida brecha existem algumas explorações subterrâneas destas areias 

por meio de galerias mais ou menos profundas. 

 

P – Pliocénico 

 

O Pliocénico ocupa o interior do vale tifónico que atravessa a presente carta, com a direcção SW-

NE, entre o limite Sul do mapa, São Martinho do Porto, Famalicão, Valado dos Frades e o 

apeadeiro de Pataias, alargando ao sinclinal de Alpedriz-Porto Carro. Surge ainda no litoral entre 

Quinta de São Gião e Casal do Mota, bem como a Norte da Nazaré, entre Vale Fundo e o limite 

Norte do mapa. Neste último afloramento, o Pliocénico é visível apenas na escarpa litoral, onde 

aparece sobreposto ao Miocénico e coberto pelas formações dunares. 

 

Litologicamente, o Pliocénico é constituído por um complexo predominantemente arenoso, 

amarelado e avermelhado, com alguns seixos e, por vezes, uma ou mais bancadas delgadas de 

um calcário gresoso e de conglomerados. Trata-se, na sua maior parte, de um Pliocénico marinho 

que assenta transgressivamente sobre o Hetangiano e, nalguns casos, sobre formações mais 

recentes. Nalguns sítios, os depósitos pliocénicos estão representados, na sua parte superior, por 

formações continentais com algumas intercalações lignitosas e de diatomitos, tal como acontece, 

mais a sul, na folha das Caldas da Rainha. 

 

Um corte realizado a 150 m da Igreja de Salir apresenta a seguinte sucessão: areias finas, 

avermelhadas, com abundantes burgaus; areias finas, amarelas, micáceas, com burgaus e seixos 

(3 m); calcários gresosos, escuros e duros (0,35 m); conglomerado formado por grandes seixos. A 

camada inclina de 30° a 50° (0,40 m); areias amarelas com intercalações de conchas partidas. A 

inclinação, idêntica à da camada anterior, é para ENE (2 m); conglomerado, com conchas partidas 

e moldes de fósseis (0,30 m). Esta camada assenta sobre margas e calcários dolomíticos do 

Hetangiano que inclinam de 30° a 45° para ENE. 

 

Por sua vez, o corte realizado a 500 m a S 12º W da Igreja de Bom Jesus, mostra a seguinte 

sucessão, de cima para baixo: grés argiloso, ferruginoso, com pequenos calhaus rolados (5 m); 
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argila pouco micácea, acinzentada, com manchas avermelhadas (1,20 m); areias de grão médio, 

amareladas, com intercalações mais finas e esbranquiçadas (2 a 3 m ); areia de grão fino, 

argilosa, micácea, ferruginosa, com calhaus rolados (0,50 a 1 m ); molasso calcário, ferruginoso. 

Esta camada apresenta um pendor de 25º para SE (1 m ); conglomerado com cimento sílica-

calcário (0,50 m). Como em Salir do Porto, este conglomerado assenta sobre o Hetangiano. 

 

A Norte da Nazaré, o corte do complexo pliocénico, que aflora no Vale Fundo, apresenta a 

seguinte sucessão: dunas modernas; argila negra (0,20 m); Argila cinzenta - acastanhada com 

pequenos seixos (2,20m); areia branca - acastanhada (2,40 m); argila negra, lignitosa (0,20 m); 

areias acastanhadas (2,10 m); leito de seixos mal rolados (0,80 m); areias acastanhadas (9,30 m); 

areias negras, argilosas (1,60 m); Conglomerado argiloso, castanho (0,80 m); areias amarelas 

(3,55 m) assentando em discordância sobre o complexo mio-paleogénico. 

 

Nas referidas formações nota-se uma inclinação das camadas para SW. 

 

Além dos depósitos pliocénicos acima referidos existe, no planalto entre Aljubarrota e Cruz da 

Légua, uma formação greso-argilosa com calhaus rolados, também atribuída ao mesmo andar, 

que se desenvolve entre 175 m e 215 m de altitude ou seja em posição mais alta que a dos 

depósitos anteriores. Este nível corresponde à parte final de um ciclo de sedimentação em relação 

com a existência de um nível marinho relativamente alto, representado nas vertentes da Serra dos 

Candeeiros por um depósito de areias e de calhaus rolados. 

 

M – Miocénico (Complexo Greso-Argiloso de Apledriz) 

 

Este complexo, que aflora a Norte da Nazaré, ao longo da escarpa e no centro do sinclinal 

Alpedriz - Porto Carro, é atribuível ao Miocénico pela sua posição e Iitologia. Contrastando com as 

areias pliocénicas que o cobrem, é constituído por um complexo gresoso, por vezes grosseiro ou 

conglomerático, com grãos de quartzito mal rolados, pequenos seixos, irregulares e angulosos, de 

3 a 4 cm de diâmetro, feldspato alterado e mica; o cimento é argiloso, branco - esverdeado, por 

vezes amarelado, castanho ou vermelho. Nalguns pontos, e destoando do conjunto anterior, que é 

o dominante, aparecem calhaus angulosos, com espessura da ordem dos 10 cm, misturados com 

calhaus arredondados. 

 

No corte do Vale Fundo (50 metros de possança), verifica-se a seguinte sucessão: duna moderna; 

argila arenosa, negra (cerca 1 m); grés argiloso acastanhado passando a grenat claro (cerca de 9 
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m); argilas acastanhadas (6 m); grés muito argiloso, acastanhado, passando para grenat claro (8 

m); argila castanha (1,8 a 2 m); argila arenosa, negra (0,50 m); grés argiloso e argilas arenosas, 

castanhas, tornando-se rosadas - acastanhadas para a base carregando-se de pequenos leitos de 

seixos mal rolados (8-10m); argila cinzenta - acastanhada passando para uma argila anegrada 

junto da praia. Contém leitos intercalados de areias argilosas (6,50 m); leitos de grés consolidados 

com alguns leitos argilosos de tendência conglomerática, aflorando na praia. 

 

Dois cortes realizados nas formações miocénicas do sinclinal Alpedriz - Porto Carro, ao longo da 

estrada nova de Alpedriz a Juncal, forneceram os seguintes elementos: 

 

◙ Corte a Norte da Estrada de Montes para Andão – De sul para norte e de cima para baixo é 

possível observar a seguinte série: grés grosseiros e conglomerados com elementos siliciosos, 

com intercalações de argilas castanhas - avermelhadas (9,50 m); argila castanha - avermelhada 

passando a castanha - acinzentada (3,20 m); argila arenosa, cinzenta com laivos 

vermelhos(1,70m); argilas cinzento - acastanhadas um pouco arenosas, na estrada de Montes 

(7,50 m); conglomerado argiloso, amarelo, visível na trincheira da estrada (0,60 m ); argila 

acastanhada com manchas ruivas (cerca de 5 m); grés cinzento - acastanhado, grosseiros, 

feldspáticos, passando a grés alaranjado com laivos cinzentos (1 m); grés cinzento - azulado (1 

m); grés do mesmo aspecto, mas mais grosseiros, com seixos mal rolados. As camadas cinzentas 

e castanhas alternam com outras rosadas ou avermelhadas. O pendor destas camadas é da 

ordem dos 5° para Norte  (1,60 m); grés argiloso cinzento-claro e amarelado com manchas 

amarelas, ferruginosas e leitos de pequenos seixos; grés acastanhados de grão médio a grosso; 

argilas cinzentas com manchas amarelas e castanhas e por vezes negras, passando na base para 

argilas amarelas e grés argilosos, amarelos, com seixos (6,20 m); na margem sul do Rio de 

Alpedriz, grés amarelados com laivos rosados ou arroxeados. 

 

◙ Corte a Sul da Estrada de Montes para Andão – De norte para sul e de cima para baixo, podem 

ser observadas as seguintes camadas: grés mais ou menos grosseiro, cinzento – acastanhado 

com veios alaranjados, ferruginosos, e laivos rosados a avermelhados (cerca de 2,50 m). Contém 

alguns seixos dispersos e mal rolados; argila arenosa, cinzenta com manchas vermelhas (0,40 m), 

em parte coberta; grés argiloso de grão médio, cinzento - amarelado, com leitos amarelos 

ferruginosos e algumas intercalações arenosas (2,20 m). 
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O – Oligocénico (Complexo de Montes) 

 

É assim designada uma formação de tonalidade predominantemente cor-de-rosa, constituída por 

argilas e conglomerados com elementos siliciosos, apresentando uma fácies comparável à do 

Complexo de Benfica. Aflora a Norte da Nazaré e na orla do sinclinal Alpedriz - Porto Carro, entre 

Vale da Moita, Montes, vértice geodésico da Tojeira, Alpedriz, Casais de D. Braz, Pisões, etc. 

 

E – Eocénico (Conglomerados Calcários e Tufos Vulcânicos de Nazaré e de Cós) 

 

Foi considerado como Eocénico um complexo de conglomerados calcários e de argilas vermelhas 

com intercalações de tufos basálticos, que assenta, em discordância, sobre o Cretácico. A Norte 

da Nazaré, onde essa discordância é mais visível, o referido complexo é constituído por calhaus 

rolados, na sua maior parte de calcário cinzento ou preto, de pequenas dimensões, em bancadas 

regulares, ligados por um cimento argiloso, vermelho, ou por um grés fino, vermelho e de maior 

compacidade. Entre os elementos do conglomerado surgem igualmente calcários com sílex do 

Cretácico, aqueles atingindo, por vezes, dimensão superior a 10 cm. Este conglomerado alterna 

com leitos de argilas e margas vermelhas. 

 

Um corte do Eocénico a Norte de Nazaré apresenta-se com o seguinte aspecto: dunas modernas, 

cobrindo as formações mais antigas; margas castanhas com espessura máxima visível de 3 m e 

com pendores de 20° para NNW; marga vermelha (1,10 m); grés vermelho (1,15m); marga 

vermelha (0,15 m); leito de conglomerado (0,20 m); marga vermelha (1,20m); grés calcário, 

amarelado passando a vermelho e incrustando o conglomerado (0,35 m); conglomerado calcário 

com intercalações de margas ou de tufos vermelhos, com pendores de 20° para N (6,20 m); 

margas ou tufos vermelhos com laivos cinzentos (1,05 m); conglomerado calcário (0,80 m); 

margas vermelhas ou tufos com intercalação conglomerática de 0,30m (2,10m); conglomerados 

calcários com intercalações cor de tijolo, com pendores de 8-10° para norte (9,40 m); margas 

rosadas e avermelhadas com concreções calcárias (1,40 m); grés amarelo, passando a cinzento - 

esbranquiçado no topo (2,35 m); calcários e grés amarelos. 

 

Em Cós, nota-se a presença de calhaus rolados de calcário de diferentes tonalidades, misturados 

com alguns grãos de quartzo e de limonite, num cimento vermelho ora muito resistente ora 

margoso e sem consistência. No complexo aparece igualmente sílex do Cretácico. A inclinação é 

igual à das formações cretácicas sobre que assenta, sendo difícil notar-se a discordância. A 

espessura é idêntica à da Nazaré. A sul do sinclinal Alpedriz - Porto Carro, o afloramento forma 
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uma faixa contínua, passando por Seixeira, Murteira, Santa Rita e Tojeira. Na orla ocidental do 

sinclinal, o complexo surge em pequenos retalhos sob a cobertura pliocénica. No vértice 

geodésico Murteira e em Seixeira este complexo encontra-se cortado por chaminés basálticas. 

 

O corte da estrada nova de Alpedriz para o Juncal permitiu a observação da seguinte sequência: 

argila cinzento - acastanhada com manchas ferruginosas e avermelhadas, com concreções 

calcárias. Na base, a formação passa para um grés acastanhado com manchas castanho - 

avermelhadas (2,60m); grés cinzento - acastanhado com manchas rosadas e ferruginosas, 

cortado por alguns veios calcários; argila cinzento - acastanhada com laivos vermelhos (1,80 m - 

2,20 m); grés de grão médio a grosso, cinzento - amarelado, tornando-se acastanhado para a 

base e apresentando laivos amarelados e avermelhados, ferruginosos (2,50 m). Pendores de 3 a 

4º para norte; argila castanha com manchas amarelas (1,50 m), cortada por uma falha; grés 

argiloso, castanho - avermelhado tornando-se amarelo na base, cortado por uma falha e 

apresentando uma estratificação inclinada (cerca de 3 m); retalho de argilas cinzentas; argila 

vermelha cor de tijolo ou tufo basáltico (1,90 m); brecha vermelha com elementos basálticos 

alterados e tufos vermelhos (3,40 m); argila vermelha com algumas manchas cinzentas e, mais 

abaixo, grés cinzentos com aparência de areia vulcânica ou de basalto alterado (2,90 m); 

conglomerado com elementos calcários e siliciosos (1 m); argilas castanho - rosadas e castanhas 

(0,80 m); conglomerado com elementos calcários e siliciosos bem rolados e outros de rochas 

negras (0,30 m - 0,50m); argilas vermelhas com aspecto de tufos basálticos, com impregnações 

calcárias na parte superior e algumas intercalações cinzento - esverdeadas, gresosas, com 

aspecto de cinzas ou de areias basálticas. Alguns encraves de conglomerados existem nas argilas 

vermelhas (3 m); argilas ou tufos vermelhos com laivos cinzentos e intercalações lenticulares de 

areia vulcânica cinzenta, com algumas concreções calcárias (3,50 m); conglomerado com 

elementos calcários (1,95 m-2 m); tufo vermelho, assentando sobre o Cretácico no vale da Ribeira 

dos Lagos. 

 

CRETÁCICO 

 

Dois conjuntos de afloramentos cretácicos, estruturalmente individualizados, são observáveis na 

presente folha da Carta Geológica: o de Nazaré e o do sinclinal de Alpedriz – Montes - Porto 

Carro, que se prolonga, por NE, para as folhas vizinhas. 
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C3 - Turoniano  

 

◙ Nazaré – Formam a parte superior da escarpa marinha, entre Guilhim e o Sítio, após o que 

inflectem para NE, durante cerca de 2 km, acabando por desaparecer sob formações mais 

recentes. 

 

Um corte do respectivo afloramento apresenta, em resumo, a seguinte sucessão, do topo para a 

base: argila cor-de-rosa (1 m); grés branco - esverdeado, mais ou menos grosseiro (0,20 m); 

calcário branco - esverdeado, mais compacto e em parte gresoso, apresentando-se em 

fragmentos irregulares, contidos numa argila cor-de-rosa (1,3 m); bancadas delgadas de grés 

compacto, de fino a grosseiro, com cimento calcário, passando, por vezes, a um calcário com de 

quartzo. Inclinam de 30° para NW (6 m); calcário branco (0,70 m); calcário margoso, amarelo, 

apinhoado, com leitos delgados (0,30 m); calcário cristalino, branco, por vezes róseo, com 

numerosas perfurações, contendo alguns nódulos riniformes de calcedónia e de sílex (2 m); 

calcário apinhoado, branco ou vermelho, com intercalações de margas (4 m); calcário com 

inclusões riniformes de sílex; calcário compacto, sub cristalino, branco ou amarelado (15 m); 

calcário amarelado; calcário compacto, branco - amarelado, com fractura litográfica (3,3 m); 

calcário cinzento-claro, pouco compacto (4,5 m); calcário amarelado (0,75m). 

 

◙ Sinclinal Alpedriz - Porto Carro – A NE da região abrangida pela presente folha, notamos a 

existência de um sinclinal de forma aproximadamente oval e cujo eixo, SW-NE, parece passar 

perto de Alpedriz e Montes e um a Norte de Porto Carro. Este sinclinal, cujo centro está 

preenchido por formações cenozóicas a que já nos referimos, apresenta, a sul, uma orla cretácica 

que, do Chão Pardo, a Este, passa por Juncal, Alqueidão, Cós e Póvoa. A partir deste último 

povoado, a referida orla, estreitando consideravelmente de largura e com várias interrupções, 

inflecte para Norte em direcção de Alpedriz, Ferraria e Pisões. 

 

A sucessão estratigráfica do Turoniano apresenta-se com o seguinte aspecto no corte de Cós: 

marga esbranquiçada e esverdeada (5 m); calcário sub cristalino (0,10 m); marga (0,20 m); 

calcário margoso, em lajes ou folheado, passando superiormente a um calcário branco e 

compacto (3 m); calcário pulverulento contendo, na parte superior, lentilhas de calcário sub 

cristalino (1 m); calcário branco com leitos de argila cinzenta (1 m); grés margoso, muito fino, de 

cor amarelada ou cinzenta, com concreções apinhoadas (2 m); calcário pulverulento, 

esbranquiçado (1 m); calcário branco, sub cristalino (3 m); calcário um pouco margoso, 

fragmentado (1 m); calcário branco (1 m); calcários margosos brancos, amarelados e róseos 
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tendo, inferiormente, 2 m de calcário margoso (8 m); calcário compacto, sub cristalino, branco ou 

amarelo (6 a 7 m); calcário amarelo, rijo, dividido em fragmentos irregulares, por vezes um pouco 

margosos (1,5 m); calcário muito compacto, branco com zonas amarelas (1,80 m); alternância de 

bancadas rijas e de bancadas margosas. Este corte de Cós pode ser considerado tipo para o 

conjunto de afloramentos cretácicos do sinclinal Alpedriz - Porto Carro. 

 

C2
cde – Cenomaniano 

 

◙ Nazaré – O Cenomaniano acompanha, em posição normal, a mancha do Turoniano, 

prolongando-se apenas um pouco mais para NE. Surge igualmente na escarpa entre Guilhim e o 

Sítio, mas a verticalidade desta não permite, aí, a sua representação cartográfica. 

 

Continuando o corte anterior encontramos: calcário cinzento - esverdeado (2,50 m); alternância de 

margas e de calcários cinzentos, apresentando algumas bancadas aparência dolomítica (4 m); 

alternância de calcários e de margas em leitos delgados (8 m); calcário cinzento – amarelado (1 

m); marga cinzenta - escura (0,50 m); alternância de marga e de calcários com alguns fósseis das 

camadas subjacentes (3 m); camada em posição inacessível (2 m); calcário margoso, 

parcialmente dolomítico, com impressões de pequenos fósseis não identificáveis (2 m ); 

alternância de bancos espessos de calcários cinzento - claros, rijos, e de camadas delgadas, 

margo-calcárias, parecendo dolomíticas (13 m); alternância de calcários e de margas (6 m); grés 

margosos, cinzento - amarelados (2,50 m). O pendor máximo da sequência ronda os 18° para 

NNW. 

 

◙ Sinclinal Alpedriz - Porto Carro – O Cenomaniano acompanha, a S e W, a faixa do Turoniano; 

depois de Pisões, onde o Turoniano desaparece sob o Cenozóico. O afloramento do 

Cenomaniano, então muito estreito, torce para Este, prolongando-se ainda por cerca de 2,5 km. 

 

Em Cós observa-se o seguinte corte: alternância de calcários compactos e de margas (8 m); 

calcário margoso (2 m); dolomia pulverulenta (2 m); alternância de calcários e de calcários 

margosos (2m), tendo na sua parte superior um calcário em plaquetas assentando num calcário 

branco, sacaróide; calcários margosos muito fossilíferos (2,50 m); calcário esbranquiçado com 

alguns oólitos (1 m); calcários margosos (4 m); calcários margosos, amarelados, com intercalação 

de calcário mais compacto. 
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C12 – Albiano-Aptiano (Complexos Gresosos de Nazaré e de Cós-Juncal) 

 

Este complexo detrítico apresenta analogias com os Grés de Torres Vedras e os Grés de 

Almargem. 

 

◙ Nazaré – Aflora na parte oriental da escarpa, circundando, depois, por NE, a povoação da 

Nazaré e acabando por desaparecer sob as areias modernas. Pequenos afloramentos entre as 

dunas e que se prolongam por Aguieira e Poços, até Pataias, deverão representar retalhos da 

mesma faixa. 

 

Prosseguindo no corte iniciado no Turoniano, observam-se: grés finos, friáveis, tendo na base 

uma bancada de argila cinzenta - escura que encerra numerosos restos fósseis; grés idênticos 

aos da camada anterior, visíveis a NW da Praia de Nazaré. A 3 e a 6 m da base existem leitos de 

argila acinzentada e amarelada com impressões de vegetais; grés branco - amarelado, grosseiro, 

um pouco margoso, com grãos pretos e raros seixos; grés mais ou menos grosseiro com alguns 

calhaus rolados, esbranquiçados, por vezes micáceos, com intercalações de argila cinzenta e 

vermelha, com restos indetermináveis de vegetais; grés branco, caulinítico, e conglomerados 

cujos elementos chegam a atingir 30 cm de diâmetro perto da Pederneira (espessura da ordem 

dos 50 m). A espessura total da sequência é de difícil determinação, tendo sido avaliada entre 300 

e 400 m. 

 

◙ Sinclinal Alpedriz - Porto Carro – O complexo Albiano-Aptiano aflora apenas a Sul e a Norte do 

sinclinal. O afloramento meridional, relativamente extenso, chega a atingir 3 km de largura, 

podendo aí acompanhar-se toda a sequência da série; a Norte, no extremo da presente carta, o 

contacto com o Cenomaniano encontra-se encoberto pelo Pliocénico. Constituído, para a base, 

por bancadas conglomeráticas mais ou menos desenvolvidas e por grés branco ou róseo, a série 

torna-se mais fina para a parte superior, com intercalações de alguns leitos margosos. São 

também frequentes os seixos de quartzitos pretos. 

 

JURÁSSICO 

 

J3-4 – Jurássico Superior Indiferenciado 

 

Assim designamos, mantendo a terminologia de Grés Superiores de CHOFFAT, um complexo de 

grés e de argilas de diversas cores (acinzentadas, azuladas, arroxeadas, avermelhadas, 
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amareladas, etc.), onde não encontrámos macro fósseis marinhos e que assentam sobre as 

formações datadas do Lusitaniano. Principalmente para a parte superior, são frequentes, por 

vezes, as intercalações conglomeráticas. Na folha das Caldas da Rainha, a sul da presente, foi 

verificada, na base do referido complexo, a presença de alguns fósseis que são frequentes nas 

Camadas de Alcobaça, o que torna provável ser a parte inferior do mesmo contemporânea ainda 

do Lusitaniano superior ou das Camadas com Lima pseudo-alternicosta. Porém, a grande 

espessura da formação leva igualmente a admitir-se que a parte superior do complexo 

corresponda ao topo do Kimeridgiano e até, possivelmente ao Portlandiano. Em vários locais têm 

sido descobertos restos de vegetais e de Dinossáurios. 

 

Cerca de 1,5 km a Este da Igreja de Alfeizerão, o exame de um antigo poço para pesquisas de 

carvão permitiu a elaboração do seguinte corte: grés, lentilha de lignito; argila com restos de 

fósseis vegetais. 

 

Este complexo de Grés Superiores aflora, na presente carta, em duas manchas separadas pelo 

vale tifónico. A mais pequena situa-se na povoação da Pederneira, a Este da Nazaré e a W do 

referido vale tifónico. A segunda, bastante extensa, alarga de NE para SW, passando por Cruz da 

Légua, Aljubarrota, Maiorga, Évora de Alcobaça, Cela, Vale de Maceira, etc. No limite Sul da carta 

a largura do afloramento é superior a 10 km. Ocupa o fundo dum sinclinal que tem como bordos 

ocidental o vale tifónico e oriental a Serra dos Candeeiros. 

 

J3
c Lusitaniano Superior (Camadas de Alcobaça) 

 

Atribuídas inicialmente ao Lusitaniano e mais tarde incluídas nas Camadas com Líma pseudo-

alternicosta, as Camadas de Alcobaça eram, por alturas do levantamento da carta, consideradas 

como fácies litoral salubre e continental das Camadas de Abadia (Lusitaniano superior), incluindo 

parte das Camadas com peudo-alternicosta. Não excluímos, todavia, a possibilidade de que esta 

formação, pelo menos em alguns locais, atinja níveis superiores. 

 

Na presente carta, as Camadas de Alcobaça afloram a Sul do paralelo da Nazaré em três 

conjuntos de alinhamentos com orientação dominante SW-NE, dois deles acompanhando os 

flancos do vale tifónico e o terceiro na encosta W da Serra dos Candeeiros. Estão representadas, 

duma maneira geral, por calcários mais ou menos margosos, por vezes oolíticos ou pisolíticos, por 

margas com intercalações corálicas e gresosas e, para a parte superior, por um maior 

desenvolvimento de grés. No flanco ocidental do vale tifónico, o Malm apresenta uma fácies mais 
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detrítica do que a dos restantes afloramentos, tendência que se acentua de NE para SW. As 

Camadas de Alcobaça afloram, aqui, a SW de Salir do Porto e, mais a Norte, numa faixa que se 

estende de Mangues até Pederneira, apenas cortada, a Sul de Casa da Barca, pelos vales 

aluviais dos rios Alcoa, do Meio e da Areia. 

 

Segundo um corte passando 500 m a SW de Pescarias, observa-se do topo para a base: terrenos 

cobertos; camadas com grandes oólitos; grés amarelo e margas cinzentas; calcários fodssilíferos; 

grés finos amarelados em bancadas muito compactas; margas cinzentas. 

 

Um outro corte, dito de Famalicão e passando por Salgados, apresentaria a seguinte sucessão: 

margas vermelhas intercaladas com uma bancada dura; calcário margoso inclinando 30° para W. 

 

No flanco oriental do vale tifónico, as Camadas de Alcobaça estão representadas por uma faixa 

estreita e descontínua de afloramentos que contactam inferiormente com o Hetangiano. A partir do 

Bárrio o afloramento alarga e, fugindo da sua orientação dominante, inflecte para Este, 

acompanhando todavia o contorno do diapiro até desaparecer, a Sul da Fervença, sob os Grés 

superiores. Um dos cortes em que se baseou a definição das Camadas de Alcobaça localiza-se 

na colina do Bárrio, o qual apresenta a seguinte sequência: grés um pouco margoso com restos 

de lignito e fósseis; camadas margosas com concreções ferruginosas riniformes idênticas às das 

margas de Sevilheira, no vale da Abadia; margas cinzentas com fauna salobra; margas e calcários 

margosos com fósseis variados. 

 

A W da Serra dos Candeeiros, o afloramento deste complexo reduz-se acentuadamente de SW 

para NE, embora dando origem a uma faixa contínua, apenas interrompida cartograficamente 

pelas aluviões do rio Alcoa. 

 

J3
b – Lusitaniano Médio (Camadas de Montejunto) 

 

As Camadas de Montejunto afloram, na carta 26-B, de Alcobaça, no flanco W do vale tifónico e 

contornando o Dogger da Serra dos Candeeiros, havendo igualmente a referir um pequeno 

afloramento, não cartografável na escala da presente carta, a NW de Alcobaça, junto dos Banhos 

da Piedade e no contacto com o complexo do Hetangiano. 

 

No flanco W do vale tifónico, o Lusitaniano médio, muito tectonizado nas proximidades de Salir do 

Porto e de São Martinho do Porto, acompanha o bordo do acidente diapírico, contactando 
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inferiormente com as formações do Hetangiano e desaparecendo, a Este do Casal do Mota, sob 

depósitos aluviais e sub aéreos. Para NE está representado essencialmente por calcários e 

calcários margosos, enquanto que para SW começam a surgir formações intercalares de margas 

e grés que dão origem a séries detríticas gradualmente mais espessas e, em alguns casos, mais 

grosseiras, enquanto que alguns níveis calcários superiores perdem a sua continuidade passando 

a uma representação mais ou menos lenticular. Um corte realizado na estrada Famalicão – 

pescarias mostrou a seguinte sucessão do topo para a base: calcários margosos e alguns leitos 

de margas (5 a 6 m); margas cinzento - amareladas por vezes levemente acastanhadas ou 

avermelhadas (35 a 40 m); alternância de calcários compactos, de calcários margosos e de 

margas acinzentadas (16 m); margas avermelhadas com algumas intercalações de bancadas 

delgadas de calcários margosos. Para a parte superior surgem algumas bancadas de margas 

compactas vermelhas (20 m); margas acinzentadas, por vezes cinzento - amareladas ou 

azuladas, com concreções calcárias (15 a 16 m); alternância de calcários margosos, de calcários 

oolíticos e de margas acinzentadas, mais desenvolvidas para a parte superior (55 m); calcário 

compacto, organo - detrítico, em bancadas por vezes espessas (16 a 17 m). 

 

A W de Famalicão existe, envolvido pelo complexo do Infralias, um encrave de Lusitaniano, com 

cerca de 1800 m de extensão, constituído predominantemente por calcários, calcários margosos e 

margas, e contendo, pelo menos, uma intercalação conglomerática. Apresenta uma estrutura em 

anticlinal. 

 

Na Serra dos Candeeiros o Malm assenta em discordância sobre o Dogger. Se em alguns locais o 

Lusitaniano marinho parece concordante sobre o Caloviano, também de fácies marinha, outros há 

em que uma série de fácies continental e salobra do Malm fossiliza uma topografia cársica do 

Dogger, nalguns pontos com formação laterítica intercalar; como é o caso do Cabeço Gordo onde 

o Dr. SEIFERT verificou a existência de um canyon cavado nos calcários do Dogger e preenchido 

por formações do Malm. 

 

A Este de um moinho de vento existente a Sul de Moleanos as Camadas de Valverde seriam 

constituídas por margas fortemente ferruginosas, cobertas por margas vermelhas e violáceas, e 

estas, por sua vez, por um calcário apinhoado. 
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J2
abc – Caloviano, Batoniano e Bajociano 

 

O Dogger aflora a SE da presente carta dando origem a uma mancha relativamente extensa que 

constitui a ossatura da Serra dos Candeeiros. A individualização estratigráfica dentro desta 

formação é difícil de se estabelecer, não apenas devido a frequentes variações de fácies mas 

também, e salvo alguns níveis calovianos, pela carência de uma macro - fauna suficientemente 

característica. A presença de formações recifais, em diversos níveis, dificulta ainda mais essa 

tarefa. 

 

O Caloviano aparece sob a forma de recifes, como a Norte de Ataíja de Cima, ou substituído por 

depósitos melhor estratificados que forneceram uma fauna de Amonites. O Batoniano está 

representado por calcários recifais e da retaguarda do recife, em parte dolomitizados. É possível 

que o Bajociano se encontre representado localmente, embora também se admita não haver 

afloramento desse andar no anticlinal dos Candeeiros. 

 

J1
ab – Hetangiano-Retiano (Margas e Calcários de Dagorda) 

 

O complexo do Hetangiano-Retiano aflora ao longo do vale tifónico, seja junto aos respectivos 

bordos, em faixas descontínuas, seja para o seu centro, sob manchas de contornos e dimensões 

irregulares. É constituído por margas salíferas e gipsíferas, por margas mais ou menos gresosas, 

de cores predominantemente avermelhadas, acinzentadas e esverdeadas, e ainda por calcários 

margosos e dolomíticos. Todo o complexo se encontra fortemente enrugado e os calcários 

dolomíticos, embora, por vezes, dando origem a pequenos cabeços sensivelmente alinhados, 

possuem inclinações variadas. 

 

ROCHAS ERUPTIVAS 

 

Os afloramentos existentes na área coberta pela folha de Alcobaça estão representados por 

chaminés e por filões, encontrando-se distribuídos pelas seguintes áreas: 

 

◙ Vale Tifónico – Chaminés de São Bartolomeu e de Famalicão, filões de Lagoa Clementina, 

Valado dos Frades, Quinta do Castelo, etc.;  
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◙ Bordo Sul do Sinclinal de Alpedriz-Porto Carro – Chaminés de Seixeira, Murteira e Casalinho; 

 

◙ Filão basáltico da Nazaré. 

 

Afloramentos do Vale Tifónico (Doleritos) 

 

O afloramento de São Bartolomeu está situado a Este de Nazaré sendo acompanhado por outros 

dois afloramentos, mais pequenos e envolvidos por areias de dunas. A rocha seria um gabro sub-

ofítico, atravessado por filões de microsienitos augíticos e de nordmarquitos. O gabro sub-ofítico 

de São Bartolomeu é de grão médio mas, em alguns pontos, passa lateralmente para uma fácies 

de grão fino. No conjunto, trata-se de uma rocha compacta, granular, de textura sub-ofítica 

grosseira, tendo como minerais essenciais a labradorite e a augite, como minerais secundários a 

biotite, esfena, zircão, rútilo e apatite, e como minerais acessórios a pirite e a calcopirite. Os 

minerais resultantes da alteração hidrotermal são a hornblenda verde, hastingsite, biotite, clorite, 

rútilo, prenite, quartzo, calcite, caulinite, magnetite, hematite e ilmenite. Estes minerais surgem em 

quantidade reduzida. 

 

O filão do Cabeço do Castelo é constituído por uma rocha semelhante à anterior mas muito 

alterada. A única plagioclase observada foi a albite e, em lugar da augite encontraram-se produtos 

secundários, tais como clorite, calcite, esfena-leucoxena, negros de ferro e limonite. 

 

Segundo o Prof. MONTENEGRO DE ANDRADE, as rochas eruptivas do vale tifónico podem 

classificar-se genericamente como para-doleritos. 

 

Afloramentos do Bordo Sul do Sinclinal de Alpedriz-Porto Carro 

 

As rochas desta área estão representadas por doleritos olivínicos que foram estudados na jazida 

da Murteira, perto do Juncal. Trata-se de uma rocha melanocrata, esverdeada, de grão fino, 

apresentando uma textura dolerítica com trama feldspática, constituída por longas hastes de 

labradorite, e com olivina e alguma piroxena, euédricas ou subeuédricas. Alguns cristais, como os 

de olivina, podem ser considerados verdadeiros fenocristais. A plagioclase, sob a forma de 

compridas hastes entrecruzadas e com as geminações habituais, corresponde a uma labradorite 

com 60 a 65% de anortite. A piroxena é castanha, um tanto violácea, formando grãos e agregados 

com tendência para a associação de cristais em grupos radiados. 
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A olivina forma os maiores cristais da rocha. O seu carácter mais notável consiste na existência de 

uma bela estrutura zonada. Entre os minerais secundários há que assinalar uma clorite quase 

isótropa, formando algumas massas mais ou menos individualizadas. Os minerais acessórios são 

principalmente a magnetite e alguns pequenos cristais, mais raros, de apatite. 

 

A grande chaminé do Casalinho, que corta formações jurássicas e cretácicas, é acompanhada por 

uma bela brecha vulcânica. 

 

Basaltos 

 

O basalto do filão que corta o Cretácico nas proximidades do Forte de Nazaré é urna rocha negra, 

compacta. À vista desarmada observam-se pequenos fenocristais de olivina bem como algumas 

pequenas manchas esverdeadas de alteração serpentinosa da olivina e pequenas formações 

brancas arredondadas de calcite. Nas regiões mais alteradas da rocha, notam-se pequenas 

manchas negras de óxido de ferro, provavelmente devidas a alterações de cristais de olivina. Ao 

microscópio, verifica-se que se trata de uma rocha porfírica com fenocristais de feldspato 

(labradorite) numa pasta holocristalina, dolerítica. Os fenocristais de olivina apresentam 

idiomorfismo característico mas em geral estão parcialmente corroídos. Grande parte dos cristais 

de olivina mostra, na periferia, um bordo ou orla de coloração castanha - escura, pleocróico, de 

iddingsite. Os raros fenocristais de feldspato são hipidiomorfos. A pasta, holocristalina e de textura 

dolerítica, é formada essencialmente por trabéculas de labradorite numa mesostasis de 

granulações hipidiornórficas de augite. Os cristais de feldspato estão maclados 

polissinteticamente segundo a lei da albite, mas também se encontram complexos albite-Carlsbad 

e, mais raramente, os complexos albite-Baveno e albite-periclina. Os fenocristais de feldspato são 

raros. A augite constitui o fundo granular da pasta e os seus cristais são muito abundantes. A 

piroxena é do tipo titanaugite e alguns cristais são zonados. A magnetite é granular e ocorre 

disseminada uniformemente na rocha. O rútilo ocorre em certa quantidade e bastante 

disseminado na rocha. A calcite, de formação secundária, enche os vacuolos da rocha. 

Comparando a composição mineralógica do basalto de Nazaré com os factores de Niggli, esta 

rocha deve pertencer a uma série alcalino-sódica da família gabróide, filiando-se no tipo 

magmático gabróide-teralítico. 
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2.1.3) Geologia Local 

 

A caracterização da geologia local assentou num refinamento das observações de campo no 

interior da área do pedido de concessão denominado “MAIORGA-CÓS”. 

 

A área do pedido de concessão “MAIORGA-CÓS” é caracterizada geologicamente por uma 

unidade do Cretácico (Albiano-Aptiano) constituída por bancadas conglomeráticas mais ou menos 

desenvolvidas e por grés brancos a róseos. Da base para o topo da série esta unidade torna-se 

mais fina e com intercalações de leitos margosos e frequentes seixos de quartzito preto. Da base 

para o topo são descritos grés brancos cauliníticos e conglomerados com espessuras a rondar os 

50 m; grés esbranquiçados mais ou menos grosseiros, com alguns calhaus rolados; grés brancos 

a amarelos grosseiros levemente argilosos; grés brancos a amarelados com leitos argilosos; grés 

finos esbranquiçados e bastante friáveis; bancada de argila amarelada. 

 

As frentes de desmonte da pedreira nº 5759 “Aguilhão”, da ALCOAREIA, LDA e localizada no 

interior da área do pedido de concessão, constituíram locais privilegiados para a observação das 

unidades areno-argilosas e conglomeráticas que caracterizam a geologia local. Permitiram em 

particular estabelecer a seguinte sequência litológica, descrita da base para o topo: 

 

◙ Abaixo da cota dos 80 metros surgem argilas arenosas avermelhadas; 

 

◙ Entre as cotas 80 ─107 metros aflora um conglomerado mal calibrado, com calhaus rolados de 

quartzo e quartzito (D < 25 cm), matriz caulinítica e níveis centimétricos de siltes cauliníticos, 

esbranquiçados; 

 

◙ Aos 107 metros de altitude e até aos 120 metros surgem níveis de seixo quartzítico mal 

calibrado (D < 10 cm) de matriz argilosa e níveis decimétricos de areia grossa, todos 

esbranquiçados; 

 

◙ Acima dos 120 metros e até aos 135 metros afloram arenitos médios argilosos de cor 

alaranjada-amarelada, sobre os quais assenta uma camada com 1.5 metros de espessura de terra 

vegetal; 

 

O perfil litológico representativo da Área 1 de exploração apresenta-se na Figura 1a. 
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2.1.4) Formação Produtiva 

 

A formação produtiva do presente projecto é constituída pelas unidades arenosas do Albiano-

Aptiano (Complexo Gresoso de Cós-Juncal). 

 

3) CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA FORMAÇÃO PRODUTIVA 

 

Nas frentes de desmonte da Área da pedreira nº 5759 “Aguilhão” foram colhidas 5 amostras de 50 

kg cada, a cotas específicas conforme se mostra na Figura 1a, de modo a fazer-se o varrimento 

da formação produtiva (unidades areno-argilosas e conglomeradas do Cretácico) de tecto a muro 

da mesma. 

 

3.1) Fracção < 63 m 

 

A amostragem realizada teve as seguintes finalidades: 

 

◙ Quantificar a proporção de material com granulometria < 63 m, ou seja, a parte assumida como 

sendo constituída essencialmente por caulino; 

 

◙ Caracterizar essa fracção granulométrica do ponto de vista mineralógico, químico e tecnológico 

(resistência mecânica, medida da brancura, etc.), de forma a avaliar a qualidade do material no 

âmbito da sua utilização em produtos cerâmicos. 

 

No Quadro 1 apresentam-se os resultados obtidos. 

 

3.2) Fracção > 63 m 

 

A caracterização da fracção > 63 m consistiu na distribuição da mesma pelas classes comerciais 

resultantes do processo produtivo implementado na unidade industrial da pedreira nº 5759 

“Aguilhão”, o qual inclui os procedimentos de lavagem, crivagem e selecção granulométrica. Esta 

caracterização perspectiva a exploração integral dos recursos minerais na futura concessão, uma 

vez que aquela fracção constitui uma parcela importante do jazigo mineral e as suas 



AMOSTRAGEM NA PEDREIRA DO "AGUILHÃO"

132 122 117 107 92

17 19 19 12 12

Ilite 20 19 21 15 17

Caulinite 58 47 40 57 54

Quartzo 11 22 27 17 16

Feldspato K 11 12 11 12 14

Total 100 100 99 101 101

SiO2 55.00 66.00 68.40 57.30 59.30
Al2O3 27.00 21.00 19.30 24.60 23.90
Fe(tot) 2.00 1,3 0.90 0.88 0.50
MnO 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01
CaO 0.33 0.36 0.40 0.36 0.32
MgO 0.51 0.73 0.46 1.39 1.35
Na2O 0.13 0.20 0.45 0.68 0.47
K2O 4.50 4.00 2.30 3.80 2.95
TiO2 0.28 0.18 0.18 0.19 0.05
P2O5 0.08 0.05 0.02 0.06 0.10
P.R. 9.80 7.80 8.37 10.70 10.50
Total 99.65 100.34 100.79 99.98 99.45

Lumniscência (cozedura a 1200 ºC) 76.4 79.1 82.3 91 89

Resistência Mecânica (cozedura a 
1150 ºC - kg/cm2)

349 367 327 333 345

Retracção verde-seco (%) 3.7 3.9 3.8 3.8 3.8

Retracção total a 1150 ºC (%) 9.9 10 8.9 9.3 9.6

Absorção de água a 1150 ºC 8.9 11.7 10 13.6 9.9

Quadro 1 - Resultados da caracterização mineralógica, química e tecnológica das amostras
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subcategorias têm aplicação como inertes quartzosos na indústria da construção civil e obras 

públicas. 

 

Em termos de material grano-classificado, a fracção > 63 m pode ser dividida em 4 classes, às 

quais correspondem outros tantos produtos comerciais: 63m-5 mm (areia fina); 5–8 mm (areão 

calibrado Nº 1); 8–12 mm (brita lavada). Os materiais com dimensão > 12 mm correspondem à 

britas grano-classificadas, uma vez que este material é submetido a um processo de quebra de 

calibre e cubicagem (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Granoclassificação das unidades areno-argilosas e conglomeráticas da área do 

pedido de concessão “MAIORGA-CÓS”. 

 

Fracção granulométrica Designação comercial Percentagem do total 

63 m - 5 mm areia 25 

5 – 8 mm areão 9 

8 - 12 mm brita lavada 9 

> 12 mm britas 42 

 Total 85 

 

3.3) Sectores Cerâmicos de Aplicação do Caulino da Região de Maiorga-Cós 

 

Como se constatará, as características físicas, químicas e tecnológicas do caulino em estudo 

permitem a sua incorporação em pastas cerâmicas dos vários segmentos da indústria cerâmica 

de acabamento, ou seja, na designada cerâmica do “barro branco”. 

 

Indices Químico-Mineralógicos 

 

No Quadro 3, apresentam-se os intervalos de variação dos óxidos primordiais de caulinos padrão 

e do caulino existente na área do pedido de concessão. Comparando os dois intervalos, podemos 

concluir que o caulino em estudo apresenta índices químicos que não permitem a sua utilização 

no sector mais exigente (a porcelana), mas que no entanto possibilitam a sua incorporação em 

pastas cerâmicas dos sectores do grés porcelânico e do pavimento-revestimento. 
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Quadro 3 – Intervalos de variação dos óxidos primordiais em caulinos padrão e no caulino da 

área do pedido de concessão “MAIORGA-CÓS”. 

 

Óxido (%) Porcelana 
Grés 

Porcelânico 

Pavimento e 

Revestimento 

Caulino da área em 

estudo 

Min. Max. 

P.R. 10 – 14 10 - 13 10 - 13 7.3 11.2 

SiO2 50 – 55 55 - 65 < 65 55 68.9 

Al2O3 30 – 38 25 - 30 > 20 18.2 27.0 

Fe2O3  + TiO2 < 0,5 1 - 3 < 3 0.5 2.0 

 

No domínio da mineralogia, importa salientar que os intervalos padrão para a caulinite têm como 

limites mínimos as percentagens de 65% (porcelana), 35% (grés porcelânico) e 28% (pavimento-

revestimento). Perante este quadro de aplicação, o caulino em estudo, que tem percentagens de 

caulinite a variar no intervalo 38-58%, tem aplicação nos segmentos do grés porcelânico e do 

pavimento-revestimento. 

 

Características Tecnológicas 

 

Em paralelo com os óxidos primordiais, as características tecnológicas do caulino existente na 

área de prospecção e pesquisa foram comparadas com os padrões respectivos definidos para 

cada sector de aplicação na indústria cerâmica (Quadro 4). 

 

Da leitura do Quadro 4, constata-se que os parâmetros tecnológicos primordiais do caulino 

existente na área de prospecção e pesquisa são consentâneos com a sua aplicação nos sectores 

do grés porcelânico e do pavimento-revestimento, visto que os seus intervalos de variação estão 

de acordo os padrões correspondentes nesses dois segmentos. 
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Quadro 4 –: Intervalos de variação dos parâmetros tecnológicos primordiais em caulinos padrão e 

no caulino da área de prospecção e pesquisa. 

Parâmetro Porcelana 
Grés 

Porcelânico 

Pavimento- 

Revestimento 

Caulino da área em 

estudo 

Min. Max. 

Resistência mecânica em cru 

(Kgf/cm2) 
> 22 > 18 > 15 18 26 

Absorção de Água a 1150 ºC 

(%) 
< 15 15 - 20 < 25 8.5 13.2 

Retracção Verde-Seco (%) > 8 4 - 6 4 - 6 3.7 3.9 

Retracção Seco- Cozido a 1150 

ºC (%) 
> 5 3 - 5 1.5 - 3 5.0 6.0 

 

4) CÁLCULO DE RESERVAS 

 

4.1) Delimitação de Núcleos de Exploração no Interior da Concessão 

 

A definição de Núcleos de Exploração no interior da área do pedido de concessão tomou em 

consideração a localização e demarcação prévia de zonas alvo estabelecidas por critérios 

eminentemente geológicos decorrentes da actividade de prospecção e pesquisa realizada. 

 

Porém, a estes critérios foi necessário acrescentar outros condicionalismos, de entre os quais se 

destacam os seguintes: 

 

◙ A possibilidade negocial da empresa ALCOAREIA, LDA aos terrenos de propriedade privada; 

 

◙ Acessos públicos às parcelas de terreno em questão; 

 

◙ Os antecedentes extractivos da empresa no local (pedreira do “Aguilhão”). 
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No contexto do parágrafo anterior, foram definidos três Núcleos de Exploração, designados 1, 2 e 

3, com áreas calculadas em: 

 

Núcleo N1 (extensão da área de lavra da pedreira do “Aguilhão”) = 275954 m2; 

Núcleo N2 = 93163 m2; 

Núcleo N3 = 125748 m2; 

 

A demarcação em planta à escala 1/1000 das poligonais e a coordenação em Sistema Hayford-

Gauss com origem no Ponto Central dos vértices dos Núcleos de Exploração apresentam-se nas 

Plantas N1-2, N2-2 e N3-2 em anexo. 

 

No total, os Núcleos de Exploração somam: 

 

N1 + N2 + N3 = 494865 m2 (49,5 hectares). 

 

4.2) Reservas Exploráveis dos Núcleos de Exploração 

 

No interior de cada Núcleo de Exploração foi definido um Sector de Lavra, que representa o 

espaço físico onde ocorrerá o desmonte da formação produtiva. O restante espaço pertencente a 

cada Núcleo de Exploração é destinado a áreas de trabalhos, de depósitos provisórios de terras 

vegetais, de depósitos de materiais estéreis para enchimento parcial e nivelamento da escavação. 

 

A delimitação à escala 1/1000 dos Sectores de Lavra no interior de cada Núcleo de Exploração 

apresenta-se nas Plantas N1-3, N2-3 e N3-3, em anexo. De acordo com esta planta, os Sectores 

de Lavra dos Núcleos de Exploração ocupam as seguintes áreas: 

 

Sector de Lavra do Núcleo de Exploração N1 – 216 641 m2 

Sector de Lavra do Núcleo de Exploração N2 – 78 271 m2 

Sector de Lavra do Núcleo de Exploração N3 – 110 441 m2 

Total – 405 353 m2 (40,54 hectares) 
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O cálculo das reservas exploráveis de formação produtiva teve em consideração os seguintes 

parâmetros: 

 

◙ O espaço ocupado pelos Sectores de Lavra definidos no interior das Núcleos de Exploração: 

40,54 hectares; 

 

◙ A possança da unidade produtiva no interior da área do projecto: cerca de 36-54 metros; 

 

◙ O relevo, caracterizado por flancos de encosta; 

 

◙ O peso específico da formação produtiva in situ: 1.7 ton/m3. 

 

◙ O rendimento médio em caulino da formação produtiva: 15%; 

 

Tendo por base os critérios apresentados no parágrafo anterior, foram calculadas as reservas que 

se mostram no Quadro 5 e que relativamente ao caulino lavado ascendem a cerca de 1,58 Mton. 

 

Salienta-se que o processo de beneficiação e obtenção industrial do caulino lavado (fracção < 63 

m) resulta na obtenção de um co-produto (fracção compreendida entre os 63 m e os 16 mm) 

que forma um agregado mineral destinado à aplicação nos sectores da construção civil e obras 

públicas  areias siliciosas lavadas e britas classificadas  estimando-se, com base num 

rendimento de lavagem na ordem dos 85 % do material > 63 m, a obtenção de aproximadamente 

8,9 Mton em areias silicosas e britas industriais comercializáveis nos vários segmentos da 

construção civil, tais como betão pronto, artefactos de cimento, argamassas, pré-esforço e pré-

esforçados. 

 

4.3) Vida Útil da Concessão 

 

Tendo por base a comercialização anual de caulino lavado destinado aos vários segmentos da 

cerâmica do “barro branco” (pavimento, revestimento, mono- e bi-cozedura, grés porcelânico, etc), 

estima-se que a produção deste recurso ascenda a cerca de 52 500 toneladas/ano, a que 

corresponde uma produção anual de formação produtiva na ordem das 350 000 toneladas. Nesse 

sentido, a vida útil da concessão estima-se em cerca de 30 anos, ressalvando-se que este 
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horizonte temporal poderá ser alargado ou contraído consoante as solicitações e demandas 

inerentes à evolução das economias de mercado. 

 

Considerando-se que os núcleos de exploração N1 e N2 constituem áreas intervencionadas 

enquanto que o núcleo N3 corresponde a área sem qualquer intervenção por actividade extractiva 

de recursos geológicos, o desmonte nos mesmos irá desenvolver-se em sequência: N1 em 

simultâneo com N2 seguido de N3. 

 

 

Quadro 5 – Cálculo de reservas. 

 

PARÂMETRO 

Núcleo de Exploração 

TOTAL 

N 1 N 2 N 3 

Área Bruta (m
2
) 275954 93163 125748 494865 

Sectores de lavra (m
2
) 216641 78271 110441 405353 

Altura Máxima da Escavação (m) 54 48 42   

Volume Bruto da Escavação (m
3
) 4130481 780486 1270015 6180982 

Peso Específico da Formação Produtiva 
in situ (ton/m

3
) 

1,7 1,7 1,7   

Reservas de Formação Produtiva (ton) 7021818 1326826 2159026 10507669 

Vida Útil para 350 000 ton/ano de 
Produção (anos) 

20 4 6 30 

Rendimento em Caulino Lavado (fracção 

< 63 m) 
0,15 0,15 0,15   

Reservas em Caulino (ton) 1053273 199024 323854 1576150 
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5) PROCESSO PRODUTIVO – MÉTODO DE LAVRA 

 

5.1) Equipamentos, Fontes de Energia e Meios Humanos 

 

O equipamento mecânico aplicado nas acções do desmonte e transporte do material explorado é 

descrito Quadro 6 e totaliza uma potência de 610 CV. 

 

Quadro 6  Descrição dos equipamentos mecânicos usados nas várias actividades do plano de 

desmonte a efectivar na concessão “MAIORGA-CÓS”. 

 

Equipamento Marca e Modelo Quantidade 
Potência 

(Cv) 
Função 

Escavadora hidráulica 

rotativa sobre lagartas 
CAT 325 LN 1 180 

Limpeza/Remoção/ 

Desmonte 

Pá carregadora CAT 950 G 1 180 Carregamento 

Dumper de carga 

articulado 6×6 
VOLVO A25 1 250 

Transporte / 

Stockagem 

 

O combustível é fornecido às máquinas diariamente pela mesma viatura que desloca os 

trabalhadores aos locais de exploração. 

 

O quadro de pessoal afecto à concessão de exploração do “MAIORGA-CÓS” totaliza 4 

funcionários, entre dirigentes, técnicos e manobradores de máquinas. 

 

A actividade 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. 

 

5.2) Instalações Auxiliares da Exploração 

 

O processo produtivo, que consta de britagem, lavagem, crivagem, e filtro-prensagem dos 

materiais arenosos e conglomeráticos de matriz caulinítica do Complexo de Cós-Juncal, 

desenvolve-se num estabelecimento industrial devidamente licenciado para o efeito, interno à 
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concessão, e do qual a ALCOAREIA, LDA é proprietária. Fazem parte deste estabelecimento as 

instalações auxiliares de apoio e a instalação industrial que é composta pelas seguintes unidades: 

(1) Unidade de britagem; 

 (2) Unidade de lavagem e classificação de areia; 

 (3) Unidade de prensagem de caulino. 

 

O referido estabelecimento industrial localiza-se no limite Sul do Núcleo de Exploração 1 (Planta 

1B em anexo), estando o layout do mesmo esquematizado na figura seguinte. 

 

5.3) Desmonte, Transporte e Expedição 

 

5.3.1) Características da Exploração e Método de Desmonte 

 

O jazigo que se pretende explorar apresenta o seguinte enquadramento: - o maciço a desmontar é 

constituído por unidades arenosas facilmente desagregáveis; - o nível freático está abaixo das 

profundidades máximas admitidas para as escavações; - a exploração desenvolve-se em flanco 

de encosta no sentido das cotas mais baixas para as cotas mais altas. 

 

O desmonte das unidades arenosas será efectuado a céu aberto de cima para baixo pelo método 

de ripagem, sendo em regra usada escavadora hidráulica nas tarefas de remoção e 

carregamento. Serão também usadas nas acções de carregamento e transporte, a pá carregadora 

de balde frontal sob lagartas e o dumper de carga articulado. 

 

5.3.2) Plano de Desmonte 

 

O desenvolvimento das tarefas inerentes ao processo extractivo das unidades produtivas segue 

um modelo de sequencial que de um modo geral é definido pelas seguintes fases: 

 

◙ Desflorestação e desmatação  estas tarefas visam a retirada sistemática e progressiva em 

talhões de lavra do coberto arbustivo e arbóreo (neste caso constituído quase exclusivamente por 

plantações de pinheiros e eucaliptos), de modo a que os mesmos se encontrem livres de 

quaisquer raízes, troncos ou restos arbóreos aquando das acções posteriores de decapagem e 

armazenamento da terra vegetal; 



ACESSO

14

12

10
7

11

1

17

16

18

19
20

22

24

26

27

28

23
25

9

5

4

29

6

7

8

30

33

21

15

2

3

31

36

34

32

35

13

UNIDADE DE BRITAGEM

TELA DE BRITA Nº.2

TELA DE BRITA Nº. 1

CRIVO CLASSIFICADOR

TELA DE ALIMENTAÇÃO

MOINHO

TELA DE ALIMENTAÇÃO

TORVA DE ALIMENTAÇÃO

22

23

24

25

26

27

21

TELA DE SEIXO

PRÉ-STOCK DE SEIXO

TELA DE ALIMENTAÇÃO

MOINHO DE MAXILAS

TELA DE ALIMENTAÇÃO

17

18

19

20

16

TELA DE RETORNO

TANQUE DE RESERVA DE
ÁGUAS DE ESCORRÊNCIA

TELA DE PÓ DE SEIXO

30

29

28

UNIDADE DE FILTOS DE PRENSA

BALANÇA

FILTROS PRENSA

BOMBAS DE ENCHIMENTO

TANQUES DE CAULINO EM
HOMOGENIZAÇÃO

PAVILHAO DE ARMAZENAMENTO
DE BARRO

UNIDADE DE FILTROS PRENSA
E INSTALAÇÕES SOCIAIS

36

35

34

33

32

31

9

8

7

6

5

15

14

13

12

11

10

TELA MOVÉL DE AREIA LAVADA

CRIVO ESCORREDOR

BOMBA DE HIDROCICLONES

CRIVO CLASSIFICADOR

TELA DE AREÃO

UNIDADE DE FLOCOLANTE

CLARIFICADOR DE ÁGUAS

TANQUES DE ÁGUAS LIMPAS

TANQUES DE ÁGUAS LIMPAS

EDIFÍCIO DE COMANDOS
ELÉCTRICOS / ARRECADAÇÃO

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

UNIDADE DE LAVAGEM

TROMEL4

TORVA DE ALIMENTAÇÃO

CRIVO DEVASTADOR

TELA DE ALIMENTAÇÃO

1

2

3

Mapa - DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIALLAYOUT

Concelho - ALCOBAÇAFreguesia - MAIORGA

Relatório - PLANO DE LAVRA

Data: SETEMBRO 2008 Refª

Projecto - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE CAULIMNO “MAIORGA-CÓS”

S/eFIGURA 2

- VEDAÇÃO

- POSTE DE ELÉCTRICIDADE

- POSTE DE TELEFONE

- MARCO

- LINHA DE ÁGUA

- LINHA DE MÉDIA TENSÃO



  
 

 

 
 

Pedido de Concessão de Exploração de Caulino sito em Maiorga e Cós, Alcobaça 

Pag. 33 

◙ Decapagem e Armazenamento da Terra Vegetal  consiste na remoção do horizonte de terra 

arável e posterior armazenamento gradual (em paralelo com o avanço da lavra) no bordo superior 

do perímetro da escavação, ou em local de fácil acesso que não prejudique a normal circulação 

de veículos (área temporária de armazenamento). Nestas acções serão tomadas medidas que 

permitam evitar a erosão e contaminação da terra vegetal de boa qualidade que será 

integralmente usada na recuperação paisagística da escavação; 

 

◙ Desmonte das Unidades Produtivas  O desmonte da formação produtiva ocorre entre as cotas 

de base de 78.6 m (N1), 89 m (N2) e 80 m (N3), e as cotas do patamar de topo de 132.6 m (N1), 

131 m (N2) e 122 m (N3). O seu desenvolvimento faz-se por recurso a patamares de escavação 

de 10 ou 5 m de largura, conforme se trate de degraus de avanço ou finais, e 6 metros de altura. 

Entre os patamares de escavação desenvolvem-se vertentes com configuração 9:6 metros, 

correspondendo a taludes com inclinação próxima dos 30º. 

 

Durante o desmonte da formação produtiva em cada sector de exploração, serão tomadas 

medidas que promovam a selectividade dos níveis produtivos e a homogeneidade do material 

extraído, e limitem a contaminação por níveis mais argilosos e/ou ferruginosos; 

 

◙ Transporte e Expedição  a remoção do material das frentes de desmonte para os locais de 

armazenamento (terra vegetal) e para as áreas de stockagem temporária é feita por dumper 

articulado 6x6. 

 

A expedição do material extraído (unidades produtivas) é feita para o estabelecimento industrial 

anexo, sendo realizada pelo dumper. O seu carregamento é feito pelas máquinas que actuam nas 

tarefas de desmonte. 

 

5.3.3) Dimensionamento do Céu Aberto 

 

O dimensionamento dos degraus (de desenvolvimento e finais) teve em consideração factores 

que se prendem com a segurança do céu aberto, o aproveitamento do jazigo mineral e a 

protecção do meio ambiente circundante. Em consonância, foram definidos degraus direitos (com 

inclinação de cerca de 30º) para o período de desenvolvimento (degraus de avanço) e para a 

configuração final da escavação (degraus definitivos): 
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A altura média dos degraus é de 6 metros, valor que permite alcançar um quociente óptimo entre 

a eficácia do equipamento móvel de desmonte (escavadora giratória de braço extensível) e a 

rentabilidade económica da exploração. A largura da base dos degraus (10 metros) visa a 

circulação em segurança das máquinas de desmonte e transporte. 

 

Na configuração final da corta, a dimensão dos degraus é 6 x 5 (altura x largura) metros. A opção 

por este tipo de bancada teve em consideração a economia global da exploração e os futuros 

trabalhos de recuperação paisagística. 

 

Entre os patamares de escavação desenvolvem-se vertentes com configuração 9:6 metros, 

correspondendo a taludes com inclinação próxima dos 30º. 

 

A escavação nos Núcleos de Exploração é definida por uma corta (céu aberto) que possui 

diferenças máximas de cota desde a base até à superfície topográfica original de cerca de 54 

(N1), 48 (N2) ou 42 (N3) metros. Os pisos de desmonte são 9 (N1), 7 (N2) ou 7 (N3), conforme 

ilustram as Plantas N1-5, N2-5 e N3-5, e as bases das escavações posicionam-se às cotas de 

78.6 m (N1), 89 m (N2) e 80 m (N3). 

 

A situação da lavra no final da vida útil da concessão mostra-se nas Plantas N1-5, N2-5, N3-5 

(representação planimétrica) e nas Plantas N1-6, N2-6 e N3-6 (perfis). 

 

5.4) Processos Mineralúrgicos 

 

As unidades arenosas que constituem a formação produtiva são expedidas dos sectores de lavra 

sob a forma “tal qual” para um estabelecimento industrial de britagem, lavagem, classificação e 

filtro-prensagem de cascalhos, areias e argilas anexo. 

 

O processo de beneficiação do jazigo mineral inclui a granoclassificação por via húmida dos 

arenitos e conglomerados argilosos, a britagem das fracções seixo e calhau, a lavagem e 

crivagem dos arenitos e lutitos, e a filtro-prensagem da fracção argilosa. O diagrama de 

beneficiação mostra-se na Figura 3. 

 

O processo de classificação granulométrica inicia-se com a alimentação da torva (por pá 

carregadora) que rejeita a fracção > 250 mm. O material passado entra no tambor lavador 
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desagregando-se por acção do movimento rotativo e da circulação da água. A fracção < 12 mm é 

expedida para o crivo vibrante que separa o material arenoso nas classes < 5, 5 - 8 e 8 - 12 mm; 

as duas últimas constituem produtos finais (areia e areão) e são stockadas separadamente por 

meio de tela transportadora. 

 

A fracção < 5 mm é conduzida à nora rotativa. A classe argila-silte (< 1 mm) é separada da classe 

silte-areia (1-5 mm) através de um sistema de ralos em movimento circular, e de seguida a 

primeira é bombada para um grupo hidro ciclone enquanto que a segunda é conduzida a um 

escorredor. 

 

O grupo hidro ciclone separa as partículas argilosas (fracção < 63 ) dos grãos de silte (fracção 

63-100 ); a granotriagem é controlada pelo caudal da água. De seguida, a fracção 63-100  

junta-se no escorredor à que fora rejeitada pela nora rotativa (1-5 mm), sendo o conjunto retirado 

do processo como areia fina. 

 

As lamas contendo a fracção argilosa são conduzidas ao clarificador por acção de bombagem 

para serem sedimentadas e posteriormente prensadas; a sedimentação faz-se por adição de 

floculante. A prensagem inicia-se com o enchimento dos filtros prensa e prossegue através de 

patamares de pressão. Após a prensagem, procede-se à abertura automática dos filtros e 

descolagem das placas de caulino, que caem no doseador. O caulino em placa segue então para 

a extrusora na qual se processa a sua desagregação. O processo de filtro-prensagem termina 

com a stockagem do caulino desagregado. As membranas existentes no interior dos filtros prensa 

permitem a retenção da fase sólida e libertação da fase líquida, que é canalizada para a cuba de 

águas limpas sendo posteriormente reintroduzida nas várias fases processo produtivo. 

 

Os materiais rejeitados na torva (> 250 mm) e os provenientes do tambor lavador (12-250 mm) 

constituem o pré-stock da unidade de britagem. O seixo e o calhau são transportados por tela 

para o moinho primário no interior do qual sofrem uma primeira acção de quebra. De seguida, este 

material alimenta uma torva tampão que efectua o bypass para o moinho cónico (granulometrias 

maiores) e para o crivo vibrante (granulometrias menores). No moinho cónico procede-se à 

redução de calibre e no crivo vibrante o material é classificado em vários tipos de britas 

comerciais. 
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5.5) Ventilação, Iluminação e Esgoto 

 

A exploração terá lavra a céu aberto pelo que não existirá a necessidade de recorrer a qualquer 

tipo de equipamento de ventilação artificial. 

 

Pela razão apontada no parágrafo anterior, e por não estar prevista actividade por turnos, não 

existe necessidade de aplicar na exploração qualquer tipo de equipamento de iluminação artificial. 

 

Não está previsto o uso de qualquer sistema de esgoto, já que: - a exploração faz-se em flanco de 

encosta; - o nível freático encontra-se abaixo do fundo da escavação; - o desmonte prossegue 

sempre pela via seca. 

 

Deste modo, a drenagem das águas pluviais far-se-á naturalmente, pelas linhas de água 

existentes, eventualmente reconduzidas, sem que nunca se ponha em causa a estabilidade nas 

frentes de desmonte. 

 

5.6) Segurança e Sinalização 

 

Apesar de se tratar duma exploração simples, onde se aplica um método de exploração clássico, 

não serão desprezadas as normas regulamentares da salvaguarda da saúde, higiene e segurança 

dos trabalhadores, as distâncias mínimas de defesa em relação a prédios rústicos vizinhos e 

caminhos públicos, e a segurança do céu aberto (Plantas N1-4, N2-4 e N3-4). 

 

Assim teremos: 

 

◙ Saúde, Higiene e Segurança dos Trabalhadores  Ser-lhes-á imposto o uso do equipamento 

individual de protecção, que inclui capacete, luvas, supressores de som e botas impermeáveis de 

cano alto com biqueira de aço. Estará disponível material de primeiros socorros, e o encarregado 

dos trabalhos, bem como o restante pessoal, serão instruídos no sentido da sua correcta 

utilização. Será dada assistência médica periódica aos trabalhadores da mina, prevenindo-se 

assim doenças de origem profissional. O Plano de Segurança e Saúde apresenta-se em anexo. 

 

◙  Zonas de Defesa  Serão respeitadas as distâncias legais que se indicam (medidas a partir da 

bordadura da escavação): 15 metros relativamente a caminhos públicos;  
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◙ Segurança do Céu Aberto  A deposição das terras de cobertura respeitará a distância mínima 

de 2 metros relativamente ao bordo superior da escavação. A zona de trabalhos será sinalizada 

por meio de placa de aviso e por colocação de estacas vermelhas no bordo superior da 

escavação. 

 

Serão efectuadas inspecções periódicas às frentes de desmonte, em especial nos períodos de 

maior precipitação, de forma a detectar possíveis deslizamentos que ponham em causa a 

segurança dos trabalhadores e equipamentos. Sempre que se detectem situações de instabilidade 

nas frentes, cessar-se-á de imediato a exploração, que só será retomada após a indicação do 

director técnico. 

 

6) RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA DA EXPLORAÇÃO 

 

A lavra de uma mina a céu aberto não induz modificações irreversíveis sobre o meio ambiente, 

mas perturba-o, em especial no que se refere à paisagem. O processo de recuperação de uma 

exploração passa por duas fases distintas, a recuperação ambiental e a recuperação paisagística. 

 

6.1) Recuperação Ambiental 

 

◙ Qualidade do Ar  Os meios mecânicos usados na exploração serão alvo de manutenção 

periódica. Será dada especial atenção ao funcionamento dos catalizadores que equipam as 

máquinas, os quais têm como objectivo minorar a emissão de fumos e gases poluidores. 

 

A emissão de poeiras durante as operações de extracção e transporte será minimizada pela 

aspersão de água nas frentes de desmonte e nas pistas de rodagem, sempre que o nível de 

empoeiramento assim o justifique. 

 

◙ Águas Superficiais e Subterrâneas  Neste tipo de exploração não existe tratamento 

mineralúrgico da matéria extraída, pelo que não haverá produção de resíduos (sólidos ou líquidos, 

industriais ou domésticos) que possam contaminar quer as águas superficiais quer os aquíferos 

subterrâneos. 

 

O equilíbrio do sistema hidrogeológico também não será afectado com a extracção das unidades 

gresosas. Na verdade, as escavações são superficiais e de pequena dimensão, pelo que não põe 
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em causa o normal funcionamento da rede hídrica local. Além disso, a permeabilidade das 

unidades litológicas presentes é elevada (arenitos e conglomerados pouco consolidados), pelo 

que a perturbação hidrológica introduzida pela desmatagem/decapagem não prejudicará a normal 

recarga dos aquíferos subterrâneos. 

 

◙ Solo e Sub-Solo  A cobertura de solo e sub-solo 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. 

 

◙ Vegetação  A vegetação existente será obrigatoriamente afectada, desaparecendo no local das 

escavações. No entanto, o tipo de vegetação existente nas áreas de exploração não incorpora 

espécies de valor e porte que mereçam qualquer tipo de medida especial de protecção, havendo 

lugar a reposição vegetativa (replantações) no final da vida útil das explorações. 

 

◙ Fauna  A lavra de uma mina a céu aberto afasta os animais do local de exploração, que fogem 

devido à presença do homem e ao ruído produzido pelas máquinas em funcionamento. No 

entanto, a não utilização de explosivos durante o desmonte, a utilização de um número reduzido 

de máquinas, equipadas com silenciadores de escape, e a reduzida dimensão da escavação 

minimizarão significativamente a acção nefasta da exploração sobre a fauna. 

 

◙ Saúde Pública  Este factor, além de muito polémico, é de difícil quantificação. Contudo, a 

utilização do equipamento individual de protecção, a aplicação dos silenciadores e catalizadores 

nas máquinas e a aspersão de água nas pistas de rodagem e frentes de desmonte, são medidas 

que reduzirão de forma efectiva o risco de acidentes de trabalho, o ruído, a emissão de gases e o 

empoeriamento, minimizando os efeitos destes sobre a saúde dos trabalhadores e transeuntes. 

 

6.2) Gestão de Resíduos 

 

Uma das problemáticas associadas à indústria extrativa resulta dos impactes negativos gerados 

pelos resíduos emergentes da própria atividade, que importa armazenar, tratar, valorizar e 

eliminar. 

 

Em anexo, apresenta-se o Plano de Gestão de Resíduos a implementar na concessão "Maiorga-

CÓS". 
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Gestão de Resíduos de Extracção 

 

O Decreto-lei nº 10/2010 de 4 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 Directiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de Março. 

 

Os resíduos de extração produzidos na concessão “Maiorga-CÓS” englobam os materiais do fino 

horizonte de solo vegetal sobrejacente ao maciço a desmontar, que na área dos núcleos de 

exploração apresenta espessura média que não ultrapassa os 0,4 m. 

 

O destino final desses resíduos é a sua reposição nos vazios da escavação resultantes da 

extracção a céu aberto das unidades sedimentares, para fins de reabilitação e de modelação 

topográfica parcial do local. Nesse sentido, a gestão de resíduos de extração na concessão 

submete-se ao preceituado no Artº 40º do Decreto-lei nº 10/2010 de 4 de Fevereiro. 

 

As medidas de controlo da estabilidade dos resíduos de extracção, de prevenção da poluição do 

solo e das águas superficiais e subterrâneas, e de monitorização dos resíduos de extração e dos 

vazios de escavação a que se refere o nº 3 do Artº 40º do Decreto-lei nº 10/2010 de 4 de 

Fevereiro, são abrangidas pelas medidas de recuperação paisagística a implementar no âmbito da 

implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

 

Gestão de Resíduos Industriais 

 

Os resíduos industriais produzidos pela actividade extractiva desenvolvida na área do projecto de 

exploração são os que correspondem às designações e códigos constantes da Listagem Europeia 

de Resíduos (LER), que se descrevem nos parágrafos seguintes: 

 

◙ Resíduos Sólidos Urbanos  Designação: mistura de resíduos urbanos e equiparados; - Origem: 

instalações sanitárias e refeitório; Caracterização: papel, plástico, resíduos orgânicos, entre 

outros; Acondicionamento/armazenamento: em recipiente selectivo, para papel, embalagens e 

vidro, a fim da sua disposição no contentor dos Serviços Municipalizados de Alcobaça. 

 

◙ Óleos Usados  Designação: óleos minerais não clorados de motores, transmissões e 

lubrificação; Código: 13 02 05; Origem: lubrificação de motores, engrenagens, transmissões dos 
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equipamentos móveis; Caracterização: mistura de óleos minerais de sabão de lítio e aditivos 

específicos patenteados e compostos de polioxiakileno glicol e de pantaerithritol; 

Acondicionamento/armazenamento: em bidões estanques, com uma capacidade de cerca de 200 

litros, segundo uma taxa de enchimento que não deve exceder os 98%; identificação segundo a 

sua tipologia, em parque de resíduos e ou recipientes fechados. 

 

◙ Pneus Usados  Designação: pneus usados; Código: 16 01 03; Origem: provenientes das pás 

carregadoras e dumpers de carga; Caracterização: carcaças de telas e pneus fora de uso; 

Acondicionamento/armazenamento: em local apropriado nas instalações da entidade responsável 

pela sua recolha e transporte, segundo as suas dimensões e o estado de degradação. 

 

◙ Baterias  Designação: Pilhas e acumuladores; Código: 16 01 17; Origem: equipamentos 

móveis (escavadora hidráulica, pá carregadora e dumper); Caracterização: baterias ácidas de 

chumbo; Acondicionamento/armazenamento: embalagens de madeira, PVC ou metálicas. 

 

◙ Sucatas  Designação: Resíduos de metais, ferro e ácido; Código: 17 04 05; Origem: peças de 

desgaste dos equipamentos móveis; Caracterização: ferro e aço fora de uso; 

Acondicionamento/armazenamento: segundo o seu estado de conservação e desgaste, para 

acções de revisão/enchimentos, com o objectivo da sua reintegração ou reutilização por parte de 

empresas da especialidade. 

 

◙ Filtros de Óleo  Designação: Filtros de Óleo; Código: 16 01 17; Origem: filtros provenientes dos 

motores diesel dos equipamentos móveis; Caracterização: filtros com contaminados por óleos; 

Acondicionamento/armazenamento: em bidões de aço estanques de aço, fechados com tampa 

hermética. 

 

A eliminação e gestão adequada destes resíduos será realizada através da celebração de 

contratos de manutenção dos equipamentos e subsequente recolha dos resíduos produzidos com 

empresas especializadas de manutenção, reparação do equipamentos e reciclagem e valorização 

de óleos usados. Estas empresas efectuam a recepção dos resíduos, transporte e seu 

armazenamento e/ou acondicionamento, para posterior reutilização e/ou reciclagem e 

encaminhamento final dos mesmos. 

 



  
 

 

 
 

Pedido de Concessão de Exploração de Caulino sito em Maiorga e Cós, Alcobaça 

Pag. 41 

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

responsabilidade daquelas empresas, conforme o disposto no Dec. Lei 178/2006 de 5 de 

Setembro. 

 

Os meios mecânicos usados na exploração serão alvo de manutenção periódica. Será dada 

especial atenção ao funcionamento dos catalizadores que equipam as máquinas, os quais têm 

como objectivo minorar a emissão de fumos e gases poluidores. 

 

A emissão de poeiras durante as operações de extracção e transporte será minimizada pela 

aspersão de água nas frentes de desmonte e nas pistas de rodagem, sempre que o nível de 

empoeiramento assim o justifique. 

 

A cobertura de solo e sub-solo 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 utilização do equipamento de protecção individual, a aplicação dos silenciadores e catalizadores 

nas máquinas, e a aspersão de água nas pistas de rodagem e frentes de desmonte, são medidas 

que reduzirão de forma efectiva o risco de acidentes de trabalho, o ruído, a emissão de gases e o 

empoeiramento, minimizando os efeitos destes sobre a saúde dos trabalhadores e transeuntes. 

 

6.3) Medidas de Recuperação Paisagística 

 

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 actividade extractiva de recursos geológicos (uso potencial). 

 

No caso em concreto, o modelo de recuperação paisagística a implementar consiste na 

Reconversão da Área Intervencionada para Uso Florestal, ou seja, no retorno ao uso actual do 

solo. 

 

Atendendo ao substrato arbóreo da envolvente e às características climáticas, a espécie 

seleccionada para o povoamento florestal é o Pinus pinaster (pinheiro bravo). 
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Anteriormente à implementação dos modelos de silvicultura de pinheiro bravo nos núcleos de 

exploração, proceder-se-á a uma modelação topográfica extensiva dos mesmos de modo a 

convertê-los em vertentes integradas no relevo envolvente. 

 

Nas Plantas N1-3, N2-3, N3-3, N1-7, N2-7, N3-7 (representações planimétricas), N1-8, N2-8, N3-

8, N1-9, N2-9 e N3-9 (perfis) ilustram-se as medidas de recuperação a implementar. 

 

O modelo de recuperação paisagística a implementar nos núcleos de exploração compreende as 

seguintes fases: 

 

◙ 1ª Fase – Reflecte as medidas de recuperação paisagística e ambiental a implementar no 

imediato; 

 

◙ 2ª Fase – Reflecte as tarefas a implementar em concomitância com o desenvolvimento da lavra 

e no final da mesma. 

 

6.3.1) Primeira Fase 

 

As medidas de recuperação paisagística a implementar na 1ª Fase, consistem basicamente em 

acções de dissimulação das áreas de exploração em todo o seu perímetro, no imediato. As 

medidas concretas descrevem-se nos parágrafos seguintes: 

 

◙ Implementação do Talude de Estéreis e Terras Vegetais – esta acção consiste na criação de 

uma pequena elevação “triangular”, que funcione como barreira física de protecção ao bordo 

superior da corta do céu aberto. O talude deverá ser colocado a uma distância mínima de 2 

metros do referido bordo, em todo o seu perímetro do sector intervencionado: 976 m (N1), 1328 m 

(N2) e 1468 m (N3). 

 

As dimensões médias do talude de protecção são: 2 largura  1.0 m de altura, pelo que na sua 

construção serão utilizados cerca de 976 m3 (N1), 1328 m3 (N2) e 1468 m3 (N3) de terras vegetais 

e material estéril. 
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Como medidas de minimização dos impactes provocados pela circulação de máquinas e camions, 

situações geradoras de poeiras na área de trabalhos, destaca-se a implementação das seguintes 

medidas: 

 

◙ limpeza e compactação dos caminhos de acesso às zonas de trabalhos 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 concessão, durante os 

períodos de pluviosidade acentuada; 

 

◙ circulação a velocidade moderada por parte dos caminos que efectuam o ciclo de expedição 

para a unidade industrial, 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, acções que permitem uma diminuição significativa do 

empoeiramento gerado na área de trabalhos. 

 

6.3.2) Segunda Fase 

 

Na 2ª Fase, as acções de recuperação paisagística da escavação, são implementas em 

concomitância com o desenvolvimento da lavra, ou seja, durante a vida útil da exploração e no 

final da mesma. 

 

Não sendo dissociável das medidas de recuperação a aplicar em fase com o desenvolvimento do 

céu aberto, o modelo de recuperação paisagística final para a área intervencionada será 

implementado em articulação com os procedimentos de lavra. 

 

No final vida útil da concessão, vamo-nos deparar com cortas de lavra representadas 

materialmente por três zonas escavadas com geometrias de polígonos-irregulares (céus abertos) 

O modelo de recuperação paisagística a implementar no final da vida útil, após o terminus da 

actividade extractiva, visa a restituição da área correspondente à base da escavação e pisos finais 

para uso florestal. 
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A recuperação paisagística da área correspondente à base da escavação e aos pisos contempla 

as seguintes tarefas: 

 

◙ Modelação Topográfica dos Patamares Finais da Escavação – esta acção consistirá na 

reconversão dos céus abertos em vertentes integradas no relevo envolvente, conseguida através 

de remobilizações extensivas internas aos núcleos de exploração. No total, serão alvo de 

remobilização cerca de 162555 m3 (N1), 98459 m3 (N2), 51041 m3 (N3). 

 

◙ Colocação do Horizonte de Terras Vegetais – esta tarefa consiste na colocação de um horizonte 

de terras vegetais considerado razoável (entre 0.2 a 0.4 m) sobre as vertentes modeladas 

sucedida de nivelamento e regularização através técnicas executadas por alfaias agrícolas (ex. 

escarficador e fresa). No total serão utilizados cerca de 64992 m3 (N1), 17137 m3 (N2) e 33132 m3 

(N3) de terras vegetais 

 

◙ Repovoamento Arbóreo – a plantação arbórea obedece a modelos de silvicultura utilizando 

espécies pertencentes à vegetação climácica local (Pinus pinaster). No total serão plantados 

cerca de 3523 (N1), 1403 (N2) e 1884 (N3) pinheiros compasso de 88 m, visando a integração 

florística da área de intervenção da pedreira bem como a sua revitalização natural e cénica. 

 

6.3.3) Técnicas Convencionais de Plantação 

 

Nesta secção são descritas em pormenor as metodologias gerais a utilizar nas tarefas de 

plantação arbórea (pinheiros). 

 

Assim, teremos: 

 

◙ Preparação da Estação  Consiste no recobrimento das áreas de reflorestação com terras 

vegetais e material areno-argiloso provenientes das acções de decapagem. O material será 

transportado para os locais de deposição e seguidamente nivelado, de modo a que a espessura 

deste substrato esteja de acordo com o preconizado nas medidas de recuperação paisagística. 

Posteriormente, estes materiais serão mobilizadas através da gradagem, com a qual se assegura 

a homogeneização e estabilidade do substrato e aumenta-se a sua reserva hídrica estival, além 

de se promover o desenvolvimento do sistema radicular das plantas. 
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◙ Marcações no Terreno  Os locais designados para a abertura de covas e subsequente 

plantação dos exemplares arbóreos (pinheiro) deverão ser previamente assinalados por estacas 

de pinho ou eucalipto com 30 cm de comprimento. 

 

◙ Abertura de Covas  As covas deverão ser abertas pelo menos 10 dias antes da plantação. No 

caso das espécies arbóreas, as covas terão as seguintes dimensões: 0.3x0.3x0.3 m. A abertura 

das covas deverá prosseguir manualmente. Depois de fertilizado, o material retirado das covas 

será reutilizado no seu enchimento. 

 

◙ Fertilização  Deverão ser adicionados 100 g de fertilizante por cova. O adubo deverá ser 

composto por azoto, fósforo e potássio em proporções idênticas. Antes de se proceder ao 

enchimento das covas, o fertilizante deverá ser bem misturado com a terra que se encontra 

depositada ao lado das mesmas. 

 

◙ Enchimento – Efectuada a mistura, as covas deverão ser cheias com a terra fertilizada, que 

sofrerá uma ligeira compactação manual até ficar nivelada pelos bordos da cova. 

 

◙ Plantações  Tendo em consideração as características climáticas da região, serão usadas 

plantas de torrão. A plantação ocorrerá no início do Outono, permitindo que as plantas 

desenvolvam o seu sistema radicular até ao princípio da época vegetativa seguinte (Primavera). 

Ter-se-á o cuidado de deixar a parte superior do torrão à superfície do terreno, evitando-se 

problemas de asfixia radicular. Após a plantação das árvores, serão abertos pequenos sulcos na 

cova, que facilitarão a circulação da água de rega artificial. As árvores devem ficar suportadas por 

tutores de vara de pinho, eucalipto ou cana, direitos, descascados e sãos, com uma dimensão 

proporcional a cada uma das plantas. Os atilhos serão de ráfia (ou outro material resistente) e 

elástico. 

 

◙ Rega  A primeira rega deverá restringir-se às covas, devendo ser feita logo após a plantação 

de forma a facilitar a aderência da terra vegetal à planta e possibilitar uma melhor adaptação das 

espécies. Posteriormente deverá proceder-se periodicamente à rega dos espécimes por meio de 

auto-tanque rebocado por tractor. 
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6.4)  Caderno de Encargos para a Recuperação Paisagística 

 

O caderno de encargos constitui uma peça descritiva onde constam os principais requisitos 

técnicos da empreitada, nomeadamente os que dizem respeito às especificações dos materiais a 

utilizar na recuperação paisagística e aqueles que se referem ao modo de execução dos trabalhos 

preconizados. 

 

Neste sentido, o caderno de encargos a constar no plano de pormenor deve ter em atenção as 

seguintes obrigatoriedades: 

 

◙ O empreiteiro deverá comprometer-se a implementar o presente Plano de Recuperação 

Paisagística de acordo com o estabelecido no projecto e com os requisitos técnicos constantes no 

plano de pormenor ou de execução. 

 

◙ O empreiteiro compromete-se a fornecer todos os materiais necessários à empreitada, 

nomeadamente as plantas, os adubos e outros, em boas condições de utilização. 

 

◙ À fiscalização e ao promotor da recuperação paisagística reserva-se o direito de verificarem as 

condições dos materiais estabelecidas no Plano de Recuperação Paisagística e no Caderno de 

Encargos, rejeitando e exigindo a sua substituição, a custos do empreiteiro, sempre que não 

satisfaçam essas mesmas condições. 

 

◙ É da responsabilidade do empreiteiro apresentar e manter todas as máquinas, ferramentas e 

utensílios nas melhores condições de utilização, devendo os métodos e os instrumentos de 

trabalho serem previamente aprovados antes do início das tarefas. 

 

◙ O empreiteiro deverá assegurar os meios humanos e logísticos necessários à boa execução dos 

trabalhos. 

 

◙ O empreiteiro deverá assegurar a rede de acessos a todas as zonas a recuperar. 

 

Utilização das Terras de Cobertura 

 

◙ O empreiteiro deverá aproveitar os materiais de cobertura resultantes da decapagem do relevo 

original nas acções de regularização da base da escavação e dos pisos finais da corta. 
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◙ É da competência do empreiteiro proceder ao recobrimento com terras vegetais dos sectores 

submetidos a modelação topográfica extensiva através de aterros com altura de 0,2-0,4 m 

recorrendo a meios manuais e mecânicos. 

 

◙ O empreiteiro deverá utilizar como meios mecânicos uma escavadora hidráulica apoiada sobre 

lagartas, constituindo a circulação desta a única compactação permitida sobre o terreno. 

 

Abertura de Covas 

 

◙ É da competência do empreiteiro efectuar marcações nos locais designados para a abertura de 

covas, com estacas de pinho ou eucalipto de 30 cm de comprimento. 

 

◙ É da competência do empreiteiro abrir as covas 10 dias antes da plantação de árvores e 

arbustos, de acordo com as marcações definidas no terreno. 

 

◙ O empreiteiro deverá abrir as covas manualmente e com as seguintes dimensões: 0.3 x 0.3 x 

0.3 m. 

 

◙ Em caso de danificação das covas pela circulação de equipamentos, o empreiteiro deverá 

proceder à sua restituição assegurando as dimensões estabelecidas. 

 

Fertilização 

 

◙ O empreiteiro deverá proceder à adubação das zonas a recuperar, utilizando um fertilizante 

composto por azoto, fósforo e potássio em proporções idênticas. 

 

◙ Antes de proceder ao enchimento das covas, o empreiteiro deverá proceder à mistura do 

fertilizante com a terra vegetal depositada ao lado de cada cova, utilizando as quantidades de 

adubo indicadas. 

 

◙ É da competência do empreiteiro fertilizar toda a superfície do substrato de terra vegetal 

depositada sobre a base topográfica modelada segundo uma relação de 50 gr/m2. 
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Enchimento das Covas e Preparação das Plantações 

 

◙ Após a mistura do fertilizante com a terra vegetal, o empreiteiro deverá proceder ao enchimento 

das covas, com ligeira compactação manual, abrindo posteriormente rasgos na sua superfície 

para efectuar a plantação dos pinheiros bravos. 

 

Aquisição de Árvores, Arbustos e Sementes 

 

◙ As espécies a plantar deverão ser as que constam no plano de recuperação preconizado, 

reservando-se à fiscalização ou ao promotor o direito de as substituir se entenderem por 

conveniente. 

 

◙ É da competência do empreiteiro adquirir os pinheiros, com raiz em torrão consistente suportado 

por vaso. 

 

◙ O empreiteiro deverá certificar-se que as espécies arbóreas adquiridas constituem exemplares 

novos, bem desenvolvidos, ramificados desde o colo, transplantados em viveiro, transportados 

sem danos e nas devidas condições de hidratação, e com certificado de qualidade. 

 

Quantidades a Adquirir 

 

As espécies a plantar são as seguintes: - Pinheiros (Pinus pinaster), 6810 ex. 

 

Execução das Plantações 

 

◙ Salvo indicações contrárias da fiscalização, o empreiteiro deverá executar as plantações 

definidas no projecto. 

 

◙ O empreiteiro deverá executar as plantações de acordo com o plano de recuperação 

preconizado. 

 

◙ Salvo indicações contrárias da fiscalização ou do promotor, o empreiteiro deverá realizar a 

plantação dos pinheiros bravos entre Outubro e Março. 
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◙ O empreiteiro deverá suportar os pinheiros bravos com tutores de vara de pinho, eucalipto ou 

cana, direitos, descascados e sãos, e atilhos de ráfia (ou outro material resistente) e elástico. 

 

Rega 

 

◙ Imediatamente após a realização das plantações, o empreiteiro deverá proceder às regas 

estabelecidas no projecto de pormenor. 

 

Garantias 

 

◙ Durante o período de 3 anos de garantia, é da competência do empreiteiro, se necessário, voltar 

a plantar as áreas que apresentem peladas e retanchar as espécies que não tenham vingado. 

 

◙ Durante o período de 3 anos de garantia, é da competência do empreiteiro proceder à 

manutenção e conservação da área em recuperação. 

 

6.5) Orçamento para a Implementação da Recuperação Paisagística 

 

O orçamento do plano de recuperação paisagística a implementar é apresentado considerando os 

preços de mercado praticados no presente, visto que consideramos inadequado prever cenários 

económicos relativos a períodos demasiado longos, os quais carecerem obrigatoriamente de ser 

revistos à data da sua execução. 

 

Os preços unitários que constam nos Quadros 7a e 7b correspondem a preços correntes de 

mercado e incluem o custo de todos os trabalhos inerentes à execução das tarefas de 

recuperação, em cada uma das fases da empreitada. 
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Quadro 7a  Orçamento da recuperação paisagística na 1ª Fase. 

 

 

1ª FASE – Medidas a Implementar no Imediato 

 

Designação dos Trabalhos 

 

Unidade 

 

Quantidade 

Preço 

Unitário (€) 

 

Custo(€) 

 

Implementação do Talude de Estéril e Terras 

Vegetais: remobilização das terras vegetais e 

dos estéreis; seu transporte, distribuição e 

homogeneização; nivelamento da estrutura 

triangular. 

m
3
 3772 1.2 4526 

Total 4526 

 

As acções preconizadas para implementação da 1ª fase de recuperação paisagística, totalizam o 

montante de 4526 €. 
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Quadro 7b  Orçamento da recuperação paisagística na 2ª Fase. 

 

 

2ª FASE – Recuperação Paisagista a Implementar em Concomitância Com Lavra  

 

Designação dos Trabalhos 

 

Unidade 

 

Quantidade 

Preço 

Unitário (€) 

 

Custo(€) 

 

Modelação topográfica extensiva da Base e dos 

Patamares Finais da Escavação: remobilização 

das terras vegetais e dos estéreis, transporte, 

sua distribuição, homogeneização e nivelamento 

topográfico 

m
3
 312055 0.15 46808 

 

Colocação do substrato de terras vegetais (0,20 

a 0,40 m): sobre a base modelada do céu 

aberto. Espalhamento, nivelamento e 

regularização da superfície. 

m
3
 115261 0.1 11526 

 

Repovoamento Arbóreo: em fase com o avanço 

da lavra, após se efectuarem as acções de 

colocação do substrato de terra vegetais, segue-

se a plantação de pinheiros bravos, após a 

abertura de covas, colocação de tutores, 

fertilização, preparação da estação e marcação 

do compasso. 

un 6810 1 6810 

Total 65144 

 

As acções preconizadas para implementação da 2ª fase de recuperação paisagística, totalizam o 

montante de 65144 €. 

 

O somatório do custo estimado para a implementação das tarefas preconizadas nas duas fases 

de recuperação paisagística ascende a 69670 €, o que corresponde a um investimento anual de 

cerca de 2300 euros em recuperação paisagística. 
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7) CRONOGRAMA DOS TRABALHOS E MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

No Quadro 8 apresenta-se um cronograma de trabalhos para a actividade na concessão do 

“MAIORGA-CÓS”. Em anexo, apresenta-se o Plano de Monitorização Ambiental. 

 

8) VIABILIDADE ECONÓMICA 

 

A análise da viabilidade económica da concessão “MAIORGA-CÓS” equaciona os factores que 

mais a influenciam, nomeadamente o rendimento em caulino das unidades produtivas, os custos 

de produção, o preço de venda do caulino nos mercados cerâmicos e dos co-produtos 

provenientes do material greso-conglomerático, em particular das areias e britas, nos sectores da 

construção civil e obras públicas. 

 

A rentabilidade económica pressupõe o conhecimento das quantidades vendidas em caulino e 

inertes, do preço de venda em cada mercado e dos custos directos. Estes últimos englobam os 

custos de produção (extracção, carregamento e transporte), do processo industrial de 

beneficiação, da mão-de-obra, da manutenção e amortização dos equipamentos móveis, e o custo 

dos terrenos. 

 

A volumetria de material greso-conglomerático a extrair da concessão “MAIORGA-CÓS” tem por 

base os consumos anuais de caulino, areias e britas previstos pela actividade comercial da 

ALCOAREIA, LDA. No que respeita aos preços de venda do caulino lavado e dos inertes, foram 

tidos em conta os valores de comercialização que têm vindo a ser praticados. 

 

A análise económica que se apresenta de seguida assumiu uma produção anual de 52500 

toneladas de caulino lavado, o que implica a extracção de cerca de 350 000 toneladas de material 

greso-conglomerático se atendermos a que o rendimento médio da fracção < 63  se aproxima 

dos 15%. 

 

8.1) Custos 

 

Os custos anuais da exploração do depósito mineral de caulino totalizam 1507300 euros e 

resultam do somatório dos 5 itens abaixo descriminados. 
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8.1.1) Custos de Produção 

 

Os custos provenientes do processo extractivo dependem directamente dos seguintes factores: 

custo por hora dos equipamentos móveis usados no processo extractivo; custo de transporte do 

material para a instalação de beneficiação do caulino; mão-de-obra dos operadores; amortização, 

manutenção e reparação dos equipamentos. Por tonelada de material greso-conglomerático 

desmontado, os custos relativos aos itens anteriores estimam-se em 2.1 euros, pelo que, no total, 

os custos de extracção são de: 

 

Custos de Extracção = 2.4 euros/ton x 350000 ton/ano = 840000 euros/ano 

 

8.1.2) Custos Emergentes do Processo de Beneficiação 

 

Os custos decorrentes do processo industrial que permite o aproveitamento do caulino, depois de 

separado das areias e britas, dependem de: custos do processo produtivo e dos consumíveis; 

custo da energia eléctrica e do gasóleo; custo da mão-de-obra dos operadores da instalação; 

amortização, manutenção e reparação dos equipamentos. O somatório dos custos da 

beneficiação ascende anualmente a: 

 

Custo do Processo Industrial = 1.8 euros/ton x 350 000 ton/ano = 630000 euros/ano 

 

8.1.3) Custos Incorpóreos 

 

Neste item, são contabilizados os seguintes custos: valorização do metro quadrado de terreno 

"consumido" anualmente com a exploração; licenças e acompanhamento técnico. No total, os 

custos incorpóreos anuais ascendem a 25 000 euros. 

 

8.1.4) Protecção Ambiental e Recuperação Paisagística 

 

Neste item, são contabilizados os custos das operações apresentadas nos Quadros 7a,b que, 

anualmente ascendem a 2300 euros. 
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8.1.5) Despesas Administrativas 

 

Neste parâmetro, incluem-se as despesas que decorrem do expediente, encargos da exploração, 

acompanhamento técnico e directoria técnica, seguros, ensaios tecnológicos e de controlo de 

qualidade. O somatório dos custos com a administração da exploração ascendem a 10000 

euros/ano. 

 

8.2) Valorização do Recurso Mineral 

 

Da extracção anual de cerca de 350 000 toneladas de material arenoso e conglomerático de 

matriz caulinítica na concessão “MAIORGA-CÓS” resultam pelo processo de beneficiação do 

caulino os inertes siliciosos que se indicam no Quadro 9. A valorização unitária dos diversos 

produtos (co-produtos) mostra-se na quinta coluna e o valor total da produção na sexta. 

 

Quadro 9 – Valorização dos co-produtos resultantes do processo de beneficiação industrial 

implementado sobre o material graso-conglomerático da concessão “MAIORGA-CÓS”. 

 

Fracção 
granulométrica 

Designação 
comercial 

Percentagem 
do total 

Produção 
Anual (ton) 

Valor Unitário 
da Produção 
(euros/ton) 

Valor Total da 
Produção 

(euros/ano) 

< 63  caulino 15 52500 14 735000 

63 - 5 mm areia 25 87500 4.25 371875 

5 – 8 mm areão 9 31500 4.25 133875 

8 - 12 mm brita lavada 9 31500 4.75 149625 

> 12 mm britas 42 147000 4.75 698250 

Total   100 350000   2088625 

 

A valorização da exploração de 350 000 toneladas/ano de material arenoso e conglomerático de 

matriz caulinítica da concessão “MAIORGA-CÓS” representa um montante de 2088625 euros. 

Deste valor, 735000 euros correspondem ao caulino lavado para utilização cerâmica; os restantes 

1353625 euros são referentes à valorização do cortejo de inertes produzidos, que se destinam aos 

sectores da construção civil e obras públicas. 
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Tendo em consideração a relação entre os proveitos e os custos anuais (2088625 - 1507300 = 

581325 euros), conclui-se da viabilidade económica da exploração na concessão mineira 

“MAIORGA-CÓS” depende da capacidade de produção de caulino lavado com aptidão cerâmica 

em paralelo com a capacidade de comercialização integral da vasta gama de co-produtos 

produzidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barracão, Novembro de 2012 

 

 

 

 

 

O Director Técnico A Administração 
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ANEXOS 

 

Plantas 

 

Planta Nº1A – Planta de localização da concessão mineira do “MAIORGA-CÓS” sobre extractos 

das folhas nº 307 3 317 da Carta Militar de Portugal à escala 1/25000. 

 

Planta Nº 1B  Planta do polígono coordenado da concessão com delimitação dos três núcleos 

de exploração (N1, N2, N3), à escala 1/5000. 

 

Para Cada Núcleo de Exploração (Nx = N1, N2, N3), à escala 1/1000: 

 

Planta Nº Nx-1 – Planta de localização sobre extractos das folhas nº 307 3 317 da Carta Militar de 

Portugal à escala 1/25000. 

 

Planta Nº Nx-2 – Polígono coordenado. 

 

Planta Nº Nx-3 – Levantamento topográfico (planta do terreno natural). 

 

Planta Nº Nx-4 – Planta de Sinalização e sinalética. 

 

Planta Nº Nx-5 – Planta de lavra (topografia após escavação). 

 

Planta Nº Nx-6 – Perfis de lavra (topografia após escavação). 

 

Planta Nº Nx-7 – Planta de recuperação paisagística (modelação extensiva do relevo). 

 

Planta Nº Nx-8 – Perfis de recuperação paisagística (modelação extensiva do relevo e modelo de 

silvicultura de pinheiro bravo). 

 

Planta Nº Nx-9 – Planta de recuperação paisagística (modelo de silvicultura de pinheiro bravo). 

 

Outros Documentos 

 

- Plano de Segurança e Saúde 

- Plano de Gestão de Resíduos 

- Plano de Monitorização Ambiental 
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1 - OBJECTIVOS 

 

O exercício da actividade profissional nas indústrias extractivas por desmonte a céu aberto está sujeita a 

elevados riscos de acidentes de trabalho e doenças profissionais, derivadas do facto de decorrerem no 

exterior, sob a influência de diversos factores, tais como intempéries, movimentação de equipamentos 

móveis de elevada potência, queda de blocos, abatimentos, escorregamentos, etc. 

 

O principal objectivo do presente Plano de Segurança e Saúde é a prevenção de riscos por forma a que 

todos os trabalhadores que laboram na exploração estejam o menos possível sujeitas à ocorrência de 

acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

 

Área:  

 

A área do Projecto de Exploração na concessão "Maiorga-Cós" corresponde  a cerca de 279,46 hectares, 

dos quais cerca de 49,5 hectares estão afectos à exploração (Plantas 1A e 1B do Plano de Mina). 

 

As infra-estruturas que constituem o “anexo mineiro” são constituídas pelo seguinte: 

 

 instalações sociais e administrativas, armazém, báscula, posto de transformação, depósito de 

armazenamento de combustíveis, unidade de britagem, unidade de lavagem de areias e unidade 

de filtro-prensagem de caulinos 

 Áreas de stocks de produtos acabados 

 Pré-Stock de materiais destinados à recuperação da escavação (pargas de terras vegetais e de 

estéreis areno-argilosos) 
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Características:  

 

Trata-se de uma exploração de depósitos minerais de caulino onde se exploram como co-produtos argilas, 

areias comuns e britas, desenvolvida por desmonte a céu aberto, de acordo com um plano de lavra e plano 

de recuperação paisagística previamente definidos. 

 

Os recursos minerais destinam-se aos sectores da indústria cerâmica de construção (tijolo e telha), caso das 

argilas comuns, aos vários sectores da construção civil e obras públicas, no caso das areias e britas, e à 

cerâmica de acabamento (pavimento, revestimento e grés porcelânico), no caso do caulino. 

 

As areias cauliníticas são processadas em estabelecimento interno à concessão, pertencente à Alcoareia, 

Lda, onde são transformadas em produtos comerciais - agregados de granulometrias controladas, que se 

destinam principalmente  aos sectores do betão pronto, pré-esforço e pré-fabricados de cimento, artefactos 

de cimentos, argamassas, etc., e - caulino - com aplicação na indústria cerâmica do "barro branco".  

 

No caso, das argilas comuns, estas são exploradas selectivamente e transportadas “tal qual” para as 

unidades transformadoras de cerâmica de construção vulgo “barro vermelho” onde são utilizadas como 

matéria-prima no processamento de tijolo e abobadilha. 

 

 

3 - INSTALAÇÕES SOCIAIS 

 

As construções sociais são em alvenaria, dotadas de ventilação e iluminação natural, sendo equipados com o 

mobiliário necessário às actividades que ali se desenvolvem. São dotadas de sanitários / lavatórios, 

chuveiros, urinóis e armários, mantidas em bom estado de higiene, limpeza e conservação.  
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4 - EQUIPAMENTOS 

 

A fim de levar a cabo todas as actividades do processo de desmonte, transporte do material para o 

Estabelecimento Industrial e seu abastecimento e carregamento dos camions para expedição, a concessão 

está dotada de um conjunto de equipamentos móveis do tipo: escavadora hidráulica, dumper e pá 

carregadora.  

 

Todas as máquinas devem estar em boas condições mecânicas e eléctricas, antes de serem utilizadas. 

 

Todos os equipamentos pesados devem ser inspeccionados regularmente, antes do início dos trabalhos. Os 

operadores destes equipamentos devem ser especializados e competentes para trabalhar com o material sob 

sua responsabilidade. Os sistemas de segurança terão de estar em boas condições de funcionamento. 

 

Toda a informação necessária, como avisos especiais de perigo, operações recomendadas, entre outras, 

devem ser colocadas em todos os equipamentos. 

 

A manutenção periódica deve ser realizada através de uma revisão periódica de manutenção e de uma 

inspecção-geral de cada equipamento. As revisões são controladas através de fichas de controlo de 

equipamentos (um a ficha por equipamento). 

 

5 - SINALIZAÇÃO DE  SEGURANÇA 

 

A fim de alertar e sensibilizar todos os colaboradores e visitantes, será afixada sinalização de segurança 
adequada às diversas situações a saber (Planta 2 do Plano de Mina): 
 
Na entrada e principais acessos 

Placa identificativa da mina 

Máquinas em movimento 



 
Concessão "Maiorga-Cós" 

(Caulino e Co-produtos) 
 

 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

 

CÓDIGO: /         / 

REVISÃO:  

 

 

   Pág. 8  

 

 

Obrigação de uso de EPI 

Proibição de entrada a pessoas estranhas 

 limite de velocidade de 20 km/h e perigos vários 

 

Na proximidade da corta 

Risco de desmoronamento 

Risco de queda em altura 

Proibido permanecer nas frentes de exploração 

 

6 - PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

 

O Equipamento de Protecção Individual é qualquer dispositivo ou meio que se destine a ser envergado ou 

manejado por uma pessoa, para defesa contra um ou mais riscos susceptíveis de ameaçar a sua saúde e/ou 

a sua segurança. Deve ser sempre usado em situações em que a protecção colectiva seja insuficiente ou em 

tarefas para as quais a única protecção possível de utilizar seja a individual. 

 

Os Equipamentos de Protecção Individual devem ser usados pelos trabalhadores conforme indicam os 

quadros que se encontram nas páginas seguintes: 

 - Os Equipamentos de Protecção Individual utilizados são: 

 - Capacete 

 - Máscara para poeiras 

 - Máscara com filtro para soldadura 

 - Protectores Auriculares 

 - Óculos 

 - Luvas protecção mecânica 

 - Luvas para soldar 

 - Botas com Palmilha e Biqueira de Aço (S1+P OU S2) 

 

7 - FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

Nos termos da Lei 35/2004 de 29 de Julho, constitui obrigação da entidade empregadora assegurar formação 

e informação dos trabalhadores. 
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8 - MEDICINA DO TRABALHO 

 
Tal como estipulado legalmente, todos os trabalhadores serão objecto de exame médico de admissão, 

exames periódicos anuais ou de dois em dois anos e exames ocasionais. 

 

Esta actividade é realizada com recurso a Serviços Externos, os quais para o efeito de realizarem os exames 

médicos necessários se deslocam à exploração devidamente equipados. 

 

Em virtude do tipo de trabalho e riscos associados o âmbito dos exames médicos abrangem a espirometria e 

audiometria, as quais serão obrigatoriamente controladas anualmente. 

 

9 - PRIMEIROS SOCORROS 

 

Para o efeito da assistência a doentes ou sinistrados, é colocada na concessão uma Caixa de Primeiros 

Socorros devidamente assinalada e criteriosamente colocada com sinal indicativo de “Caixa de Primeiros 

Socorros”, contendo o material adequado. Antes de utilizar a Caixa de Primeiros Socorros, deve lavar-se as 

mãos. No caso de haver derrame de sangue, utilizar sempre luvas cirúrgicas. As feridas devem ser sempre 

bem lavadas com água e sabão, em seguida desinfectadas com Água Oxigenada e depois Betadine Solução 

Dérmica. Se Necessário colocar penso rápido ou compressas esterilizadas. Em caso de traumatismo (devido 

a uma “pancada”, “entalão”, “martelada”, etc.) aplicar gelo sobre a pele, envolvido em compressa. Nunca 

picar ou furar as bolhas, caso existam. Nas feridas e queimaduras não se deve utilizar algodão, álcool, 

mercurocromo ou tintura de iodo. 

 

O material constante das caixas de primeiros socorros é devidamente controlado pela pessoa habilitada para 

o efeito, mediante a adopção de procedimentos internos perfeitamente definidos, estando apetrechada pelo 

menos com o seguinte material: 

 - Luvas descartáveis 

 - 1 Frasco de Água Oxigenada 

 - 1 Frasco de Betadine solução dérmica 
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 - 1 Frasco de Anti-Séptico 

 - 1 Caixa de pensos rápidos 

 - 1 Rolo de adesivo 2,5/5 

 - 1 Rolo de adesivo 5/5 

 - 1 Ligadura de pano 5/5 

 - 1 Ligadura de pano 5/10 

 - 2 Caixas de compressas 5/5 

 - 2 Caixas de compressas 10/10 

 - 1 Garrote 

 - 1 Tesoura 

 

Por forma  a garantir a prestação de primeiros socorros existem um socorrista, devidamente habilitado, cujo 

nome está indicado nos painéis de actuação em caso de acidente, que se encontram afixados na exploração. 

 

Igualmente estarão afixados cartazes com a indicação dos telefones de urgência a utilizar em caso de 

acidente, devendo-se actuar de acordo com procedimento interno do conhecimento de todos os 

colaboradores. 
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A lista com indicação das entidades e seus contactos telefónicos descreve-se de seguida: 

Entidade Nº Telefone 

Nº Nacional de Socorro (SOS) 112 

Intoxicações 808 250 143 

Serviços do Centro de Saúde de Anadia 262 590 513 

Hospital Distrital de Leiria 244 817 000 

Farmácias de Serviço 118 

Destacamento Territorial da GNR de Alcobaça 262 582 319 

Bombeiros Voluntários de Alcobaça 262 505 300 

Protecção Civil  

Delegação Distrital de Leiria 244 860 400 

Câmara Municipal de Alcobaça 262 580 805 

EDP 800 506 506 

Portugal Telecom:  

Serviço informativo 118 

Avarias 188 

Atendimento a cliente 16 206 

R.I.T.A. 808239156 

Obras na via pública 14 48 12 / 3 

Páginas Amarelas  707 202 222 

 

10 - VISITAS 

 

O Plano de Visitantes destina-se a prevenir eventuais riscos decorrentes da entrada na mina de pessoas 

autorizadas que não intervêm no processo de execução, devendo por isso receber instruções adequadas 

para se efectuar a visita em segurança. 

 

As visitas são preparadas de forma que as zonas a serem visitadas, estejam em boas condições para que a 

visita ocorra dentro da normalidade. 
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11 - REGISTO DE ACIDENTES DE TRABALHO 

 

Como referido, o objectivo deste documento é a redução do número de acidentes e de doenças profissionais 

na concessão. 

 

Sempre que ocorra um acidente (leve, grave ou mortal) deve ser efectuado um inquérito de ocorrência e 

registandas todas as informações relevantes que permitam uma análise detalhada desse acidente. 

 

A análise de acidentes ocorridos na mina é realizada com base nos índices de sinistralidade: 

 

Índice de Incidência (II) 

II = 

Nº acidentes x 1 000 

N.º trabalhadores 

Índice de Frequência (IF) 

IF = 

Nº acidentes x 1 000 000 

N.º trabalhadores x horas trabalhadas 

Índice de gravidade (IG) 

IG = 

N.º dias perdidos x 1 000  

N.º trabalhadores x horas trabalhadas 

 

Os resultados são afixados em local bem visível, quer para trabalhadores quer para visitantes. 
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12 - ACÇÕES PARA PREVENÇÃO DE RISCOS 

 

Em anexo (Tabelas por Actividade) 

 

13 PLANO DE EMERGÊNCIA 

 

13.1 - Acções a Serem Tomadas em Caso de Acidente Grave 

 

13.1.1 Considerações Gerais 

 

No caso de graves ferimentos deverá ser chamada uma ambulância, dando-se as seguintes informações: 

- Localização do acidente; 

- Tipo de acidente; 

- Tipo de suspeita do ferimento. 

 

Cuidados a ter: 

 

- Manter o acidentado em posição confortável, não o movendo antes da chegada da equipa médica; 

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

- A área do acidente deve permanecer intacta até à chegada do técnico de segurança que conduzirá a 

investigação do acidente; 

- Constituem excepção à regra, os casos em que seja necessário remover algo para se proceder ao 

socorro do acidentado ou para tornar a área segura. 
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Observações: 

 

O acidente de trabalho de que resulte a morte ou lesão grave do trabalhador, ou que assuma particular 

gravidade na perspectiva da segurança no trabalho, deve ser comunicado pelo respectivo empregador à 

Inspecção Geral do Trabalho e ao coordenador de segurança em obra, no mais curto prazo possível, não 

podendo exceder vinte e quatro horas. 

 

13.1.2 - Intoxicações 

 

No caso de uma intoxicação aguda podem-se adoptar de imediato algumas medidas para socorrer a vítima. 

- Evacuar rapidamente a vítima da zona perigosa; 

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

- Lavar com prudência o doente com sabão. Enxaguar abundantemente com água e vestir-lhe outra 

roupa; 

- Se a pessoa perdeu a consciência é de manter as vias respiratórias desobstruídas colocando-a em 

posição lateral de segurança; 

- Caso a vítima deixe de respirar será necessário a presença de uma pessoa competente para lhe 

aplicar a respiração artificial; 

- Caso um produto químico seja absorvido não se deve provocar o vómito para evitar problemas nos 

pulmões. 

 

13.1.3 - Queimaduras 

 

A gravidade de uma queimadura (provocada por uma fonte de calor, electrocussão, radiação ou produto 

químico) depende da sua extensão e profundidade, da idade da vítima, etc. A extensão avalia-se pela 

percentagem da queimadura em relação à superfície total da pele. Uma queimadura de segundo ou terceiro 

grau se estenda sobre mais de 15% da superfície da pele, no caso de adultos, necessita de hospitalização 

(1% equivale, mais ou menos, a uma superfície idêntica à palma da mão da vitima). 
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A profundidade permite-nos distinguir três tipos de queimaduras: 

- Queimaduras de primeiro grau – a pele fica vermelha e dorida, afectando apenas a camada superficial. 

A cura demora cerca de uma semana. 

- Queimaduras de segundo grau – a pele forma bolhas que se enchem de um liquido transparente. A 

cura demora entre duas a três semanas. 

- Queimaduras de terceiro grau – a pele é necrosada (destruição das células) em profundidade. A 

epiderme e a derme são atingidas. Como as terminações nervosas morrem, a vítima não sente 

qualquer dor. Não é por uma queimadura não ser dolorosa, que ela deixa de ser grave, antes pelo 

contrário. A cura das queimaduras de terceiro grau é extremamente lenta necessitando de 

tratamento específico, tais como enxertos de pele. 

 

O Que Se Deve Fazer 

 

Queimaduras do primeiro grau 

 

Arrefeça a zona afectada com água corrente ou pachos de água. Para aliviar a dor, pode tomar Paracetamol 

(exemplo: panadol, aspirina, etc.). Se não surgirem bolhas na pele, pode-se aplicar um emoliente (creme ou 

leite hidratante). Caso surjam bolhas, não tente rebentá-las. Está-se perante uma queimadura de segundo 

grau, se for extensa recorra ao médico. 

 

Queimaduras graves (segundo e terceiro grau) 

 

Enquanto aguarda a chegada do médico, ou durante o tempo que demora a chegar ao hospital, deve aplicar 

os conselhos a seguir mencionados: 

Elimine, a causa da queimadura e, se as roupas da vitima estiverem a arder, impeça-a de correr ou fazer 

movimentos bruscos, para não avivar as chamas. Envolva-a num cobertor, ou com um tecido de lã ou 

algodão (nunca tecidos sintéticos), deite-a e rebole-a no chão, para apagar o fogo; 
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- Seja qual a extensão ou profundidade da queimadura, convém arrefecê-la, durante 15 a 20 minutos, 

em água da torneira (não deve ser gelada); 

- Se as queimaduras forem de origem química. Passe a zona afectada por água corrente, até chegar o 

médico ou a ambulância. O médico deve ter conhecimento da embalagem do produto responsável 

pelo acidente; 

- Diga à vitima para estender as articulações e/ou afastar os dedos atingidos, enquanto lhe resfria as 

queimaduras, afim de evitar contacturas (atrofiamento das articulações) ou outras sequelas que 

causem invalidez; 

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

inchem; 

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

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

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

- Se a vitima ingeriu um liquido ferver, chame a ambulância, pois as mucosas da garganta podem inchar 

rapidamente e impedir a respiração. Enquanto espera, coloque a vítima numa posição lateral de 

segurança; 

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

 

O Que Nunca Fazer 

Não resfrie as queimaduras com gelo, água gelada, ou spray de arrefecimento, produto utilizado pelos 

desportistas para aliviar a dor, pois pode agravar o estado da ferida. O resfriamento das queimaduras pode 

originar uma hipotermia (arrefecimento generalizado), se a superfície da pele afectada ultrapassar 30% da 

superfície do corpo. 
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13.2 - Medidas de Combate a Incêndio 

 

Colocação em local adequado para o efeito, dos meios de primeira intervenção em caso de incêndio, como 

por exemplo extintores. Deverão ser colocados extintores, de preferência de pó químico do tipo ABC, 

distribuídos pelos diversos locais, e extintores de CO2 junto ao posto de transformação e outras instalações 

eléctricas. As pessoas que não estiverem aptas para fazer uso de um extintor no combate a um incêndio, é 

melhor não tentar. 

 

Os procedimentos para usar um extintor são: 

- Puxar a cavilha de segurança; 

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

- Manter o extintor na posição vertical e apertar o gatilho; 

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

- Retirar os materiais combustíveis do alcance do fogo; 

- Proceder com as necessidades de segurança no combate ao incêndio; 

- Não voltar as costas ao fogo 

Em caso de incêndio deve: 

- Manter a calma, não toque nem deixe tocar na(s) vitima(s), não lhe dê nada para beber; 

- Alerte o mais rápido possível os bombeiros; 

- Dê em simultâneo o alarme. O alarme deve ser dado de forma:  

- Progressiva para que o choque psicológico seja diminuído; 

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

- Inequívoca para não dar origem a dúvidas; 

- Evacuar as pessoas em risco de maneira ordenada para que não se atrapalhem umas às outras; 

- Utilizar os equipamentos de combate ao incêndio o mais rápido possível. 
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13.3 - Manuseamento de Produtos Perigosos 

 

Os produtos químicos devem estar armazenados em locais dotados para o efeito. Neste locais devem estar à 

disposição do trabalhador as Fichas de Segurança dos produtos químicos utilizados. Estas fichas de 

segurança devem ser fornecidas pelo fabricante. 

 

As fichas de segurança informam acerca do produto a manusear, as suas características, os cuidados a ter, e 

como actuar em caso de acidentes com o mesmo ou de derrame. 

 

As embalagens devem estar devidamente rotuladas, indicando no rótulo o produto, como manusear e os 

perigos de utilização, bem como a sinalização de perigosidade. 
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Simbolos de Perigo e Seu Significado 
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14. LEGISLAÇÃO 

 

Para a elaboração deste Plano de Segurança e Saúde foram seguidas as bases legais relativas à 
documentação e legislação de prevenção e segurança nos postos de trabalho, que é listada em seguida: 

DIPLOMA DESCRIÇÃO 

LEGISLAÇÃO LABORAL 

Lei nº 7/2009 

(de 02 de Fevereiro) 
Regulamenta o Código do Trabalho 

Lei n.º 105/2009 

(de 14 de Setembro) 

Regulamenta e altera o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 
7/2009, de 12 de Fevereiro 

 

ENQUADRAMENTO DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 

Lei 102/2009 

(de 10 de Setembro) 

Regulamenta o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no 
trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.º do Código do Trabalho, 
no que respeita à prevenção, bem como a protecção de trabalhadora 
grávida, puérpera ou lactante em caso de actividades susceptíveis de 
apresentar risco específico de exposição a agentes, processos ou 
condições de trabalho, de acordo com o previsto no n.º 6 do artigo 62.º do 
Código do Trabalho, e a protecção de menor em caso de trabalhos que, 
pela sua natureza ou pelas condições em que são prestados, sejam 
prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, psíquico e moral, de acordo 
com o previsto no n.º 6 do artigo 72.º do Código do Trabalho. 

 

EXERCICIO DA ACTIVIDADE DE MINAS A CÉU-ABERTO 

Decreto-Lei nº 90/90 

(de 16 de Março) 
Disciplina o regime geral de aproveitamento dos recursos geológicos 

Decreto-Lei nº 88/90 

(de 16 de Março) 
Regulamenta a actividade em minas 
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SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO EM MINAS A CÉU-ABERTO 

Decreto – Lei nº 162/90 

(de 22 de Maio) 

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

Decreto-Lei nº 324/95 

(de 29 de Novembro)  

Estabelece as prescrições mínimas de saúde e segurança a aplicar nas 
indústrias extractivas por perfuração a céu aberto e subterrâneas 

Portaria nº 198/96 

(4 de Junho) 

Regula as prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais e postos 
de trabalho da indústria extractiva a céu aberto ou subterrânea 

 

EQUIPAMENTOS DE TRABALHO 

Decreto-Lei nº 103/2008 

(de 24 de Junho) 

Estabelece as regras relativas à colocação no mercado e entrada em 
serviço das máquinas e respectivos acessórios, transpondo para a ordem 
jurídica interna a Directiva n.º 2006/42/CE (EUR-Lex), do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa às máquinas e que altera 
a Directiva n.º 95/16/CE (EUR-Lex), do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Junho, relativa à aproximação das legislações dos 
Estados membros respeitantes aos ascensores. 

Decreto-Lei nº 50/2005 

(de 25 de Fevereiro) 

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

 

EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

Decreto-Lei nº 348/93 

(de 1 de Outubro)  

Estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde para utilização 
pelos trabalhadores de equipamento de protecção individual 

 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

Decreto-lei nº 141/95 

(de 14 de Junho) 

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

Portaria nº 1456-A/95 

(de 11 de Dezembro) 

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

 

RUÍDO 

Decreto-lei nº 182/2006 

(de 6 de Setembro) 

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

NP 1796:1988 
Define os níveis admissíveis de concentração para substâncias nocivas 
existentes no ar dos locais de trabalho 

Artigo 47º do  

Decreto-lei n.º 162/90 

(de 22 de Maio) 

Estabelece as concentrações máximas admissíveis em poeiras 
respiráveis no ar dos locais de trabalho em Minas e Pedreiras 

 

VIBRAÇÕES  

Decreto-lei nº 46/2006 

(de 24 de Fevereiro) 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º44/CE/2002, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa às 
prescrições mínimas de protecção da saúde e segurança dos 
trabalhadores em caso de exposição aos riscos devidos a agentes físicos 
(vibrações) 

NP 1673:1980 
Vibrações Mecânicas. Avaliação da reacção à excitação global do corpo 
por vibração 

NP 2074:1983 
Avaliação da influência em construções de vibração provocada por 
explosões ou solicitações similares 

NP 2041:1986 
Acústica. Higiene e Segurança no trabalho. Limite de exposição do 
sistema braço-mão as vibrações 
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Protecção Individual 

(FICHA DE UTILIZAÇÃO DE EPI’s) 



 
 Plano de Segurança e Saúde 

 

Função: Encarregado Geral 

 

EQUIPAMENTO PERM. EVENT. DURAÇÃO DO EQUIPAMENTO OBSERVAÇÕES 

Capacete   48 meses Sempre 

Protector auriculares   12 meses Trabalho com máquinas e equipamentos 

Máscara para poeiras   2 meses Trabalhos que envolvam poeiras 

Luvas   2 meses 
Manuseamento de objectos que causem lesões nas 

mãos 

Botas com palmilhas e biqueira 
de aço 

  12 meses Sempre 

Óculos de segurança   8 meses Trabalhos que envolvam projecções 

 
Função: Manobrador de Máquina 

 

EQUIPAMENTO PERM. EVENT. DURAÇÃO DO EQUIPAMENTO OBSERVAÇÕES 

Capacete   48 meses A quando a realização de trabalhos que o justifiquem 

Protector auriculares   
12 meses Trabalho com máquinas e equipamentos que não 

tenham protecção acústica  

Máscara para poeiras   
2 meses Trabalhos que envolvam poeiras ou manuseamento 

produtos químicos 

Luvas   
3 meses Manuseamento de objectos que causem lesões nas 

mãos 

Botas com palmilhas e biqueira 
de aço  

  
12 meses Sempre 

Óculos de segurança   8 meses Trabalhos que envolvam projecções 
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Actividades de Produção 



 
 Plano de Segurança e Saúde 

 

Actividade Materiais Equipamentos Riscos Técnicas de Prevenção 

Decapagem 

e 

limpeza 

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

- Escadora Hidráulica 

- Dumper 

 

 

- Desabamento ou 
deslizamento de 
terras 

- Tombamento 

- Capotamento 

- Inalação de poeiras 

- Ruído 

- Choque com 
objectos 

 

Usar EPI adequado  
Utilizar equipamento dotado de estrutura de protecção 
contra capotagem (ROPS) e contra queda de objectos 
(FOPS) 
A altura e a inclinação das frentes de decapagem devem 
ser definidas tendo em conta a natureza e a estabilidade 
do terreno  
As frentes de decapagem acima dos postos de trabalho 
devem ser inspeccionadas e saneadas antes  de se 
iniciarem os trabalhos, a fim de se garantir a ausência de 
massas ou rochas não consolidadas 
Os patamares e vias de comunicação devem ser 
construídos com preocupação de estabilidade e com 
dimensões adequadas aos equipamentos que nele 
operam 
Verificação e Manutenção periódica das máquinas. 

Delimitar/sinalizar as bancadas, quando definitivas, assim 
como todos os caminhos de circulação. 
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Actividade Materiais Equipamentos Riscos Técnicas de Prevenção 

 

Desmonte 

por 

meios 

mecânicos 

 

Unidades líticas 
de arenitos,  
grés e  argilas   

 Escavadora Hidráulica  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desabamento ou 
deslizamento de 
terras 

- Tombamento 

- Capotamento 

- Inalação de poeiras 
e/ou gases 

- Queda da máquina 

- Ruído 

- Colisão 

- Choque com 
objectos 

- Queda de materiais 

- Atropelamento 

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

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

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

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

Verificação e Manutenção periódica das máquinas 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Plano de Segurança e Saúde 

 

Actividade Materiais Equipamentos Riscos Técnicas de Prevenção 

Movimentação e  

Transporte 

de materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argilas, arenitos e 
grés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Camions 

- Dumper 

- Pá –Carregadora 

- Escavadora hidráulica  

 

 

 

 

 

 

 

-     Tombamento 

- Capotamento 

- Inalação de 
poeiras 

- Queda da 
máquina 

- Colisão 

- Atropelamento 

- Ruído 

- Projecção de 
materiais 

 

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

Verificação e Manutenção periódica das máquinas 

Verificação da sinalização  luminosa e sonora de marcha-
atrás 

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

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

 
 
 
 



 
 Plano de Segurança e Saúde 

 

Actividades Materiais Equipamentos Riscos Técnicas de Prevenção 

Descarga no  

alimentador 

da unidade 

industrial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argilas, arenitos e 
grés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pá carregadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-     Queda 

- Esmagamento 

- Ferimentos 

- Projecção de 
materiais 

- Ruído 

- Inalação de poeiras 

 

 

Usar EPI adequado  

Verificar que a torva do primário comporta a totalidade da 
carga e respeitar a sinalização luminosa existente. 

Imobilizar a pá carregadora durante as operações de 
descarga e retorno da caixa. 

A pá carregadora deverá ser imobilizado contra o batente 
existente junto à boca da torva de descarga. 

Delimitar o caminho de acesso ao alimentador . 

 
 
 
 



 
 Plano de Segurança e Saúde 

 

Actividade Materiais Equipamentos Riscos Técnicas de Prevenção 

 Britagem e 

Crivagem  de   

Materiais 

Arenosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arenitos e grés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalação: 

- Alimentador 

- Crivo vibrante 

- Grupo-gerador 

 

 

- Queda 

- Esmagamento 

- Ferimentos 

- Projecção de 
materiais 

- Ruído 

- Inalação de poeiras 

- Corpos estranhos 
nos olhos 

Blindagem de transmissões 

Usar EPI adequado  

Manter os acessos desimpedidos e limpos 

Manter os guarda-corpos em posição 

As operações de desencravamento e limpeza devem ser 
executadas com os equipamentos completamente 
imobilizados 

O arranque e re-arranque dos equipamentos só pode ser 
efectuado por pessoa responsável a após verificar que o 
pode fazer com segurança 

 
 



 
 Plano de Segurança e Saúde 

 

Actividade Materiais Equipamentos Riscos Técnicas de Prevenção 

Carregamento e  

Transporte dos 

Agregados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Argilas  e 
materiais areno-
gresoso 

- Camions 

- Pá-carregadora 

- Dumper 

-     Ferimentos 

-     Tombamento 

- Capotamento 

- Inalação de poeiras 

- Queda da máquina 

- Colisão 

- Atropelamento 

- Ruído 

- Projecção de 
materiais 

Usar EPI adequado  

Proibir a permanência, dentro da caixa de carga, durante 
as operações de carga de materiais de trabalhadores 
 
Utilizar equipamento dotado de estrutura de protecção 
contra capotagem (ROPS) e contra queda de objectos 
(FOPS) 

Verificação e Manutenção periódica das máquinas 

Verificação da sinalização  luminosa e sonora de marcha-
atrás 

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

Delimitar/sinalizar os caminhos de circulação. 

 



 
 Plano de Segurança e Saúde 

 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades de Apoio à Produção 



 
 Plano de Segurança e Saúde 

 

Actividade Materiais Equipamentos Riscos Técnicas de Prevenção 

Arrumos 
 
- Manutenção e 

Reparações 
- Soldaduras 
- Pequenos 

Trabalhos de 
Serralharia 

 Ferramentas Ligeiras 
Variadas 

Ferramentas eléctricas 

Quedas ao mesmo nível 

Tropeçamento 

Explosão 

Incêndio 

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

manómetros; 
 

 
 



 
 Plano de Segurança e Saúde 

 

 

  Actividade Materiais Equipamentos Riscos Técnicas de Prevenção 

Arrumos Vários  Desorganização 

Ferimentos vários 

Incêndio 

Explosão 

Zelar pela higiene e arrumação das instalações. 
Dotar as instalações de meios de extinção de incêndios 
em número proporcional às mesmo e zelar pela sua 
operacionalidade. 
Seguir as instruções, dos fabricantes, de armazenagem e 
deslocação dos produtos inflamáveis. 



 
 Plano de Segurança e Saúde 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estruturas de Apoio Social 



 
 Plano de Segurança e Saúde 

 

 

Actividade Materiais Equipamentos Riscos Técnicas de Prevenção 

Instalações 

Sanitárias 
 

  Desorganização 

Falta de Higiene 

Riscos para a saúde 

Em qualquer dos casos as instalações sanitárias 
deverão: 
 ter pavimento resistente e lavável; 

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

Projecto de Exploração na Concessão "Maiorga-Cós" 

 

Plano de Gestão e Monitorização de Resíduos de Extracção - PGMRE 
 

Parâmetro Descrição Condições específicas 

Locais 
Locais de armazenagem de resíduos enquanto aguardam transporte para 
destino final 

No bordo superior da escavação, a uma distância mínima de 2 metros, no sector de enchimento da corta ou em parga localizada no 
interior do núcleo de exploração da concessão, para servir de substrato às plantações preconizadas no âmbito do cumprimento do 
PARP. 

Estabilidade 
Garantir a estabilidade dos resíduos de extracção, nos termos do disposto 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º do Dec. Lei 10/2010 de 4/2, com as 
necessárias adaptações. 

Implementar o talude de terras vegetais e estéreis de acordo com a programação e o dimensionamento indicados no Plano de Mina, 
de modo a evitar a sua erosão 

Executar as sementeiras associadas ao talude de terras vegetais, que reduzem o potencial erosivo das águas das chuvas 
incrementando a estabilidade da estrutura 

Limitar e controlar a altura dos depósitos (pargas de terras vegetais e de estéreis de grés argiloso), de modo a controlar a erosão e 
promover a sua estabilidade 

No contexto do item anterior, utilizar as terras vegetais e os escombros nas tarefas de enchimento parcial, regularização de 
patamares, e posterior recuperação paisagística da escavação, dentro de uma calendarização conveniente e atempada, 
implementando de forma efectiva o conceito de “lavra à frente” e recuperação atrás” 

Implementação integral e faseada do PARP, com destaque para a execução do talude de terras vegetais, das plantações arbóreas e 
dos enchimentos progressivos dos vazios da escavação 

Poluição 
Evitar a poluição do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas, 
nos termos do disposto no artigo 11.º do Dec. Lei 10/2010 de 4/2, com as 
necessárias adaptações. 

Natureza dos Resíduos: trata-se de arenitos argilosos, de fuso granulométrico variável, e de terras vegetais. Em qualquer dos casos, 
não constituem resíduos que provoquem a produção de lixiviados de qualidade diferente à drenagem produzida pelo maciço in situ. 

Nesse sentido, a instalação (vazios da escavação) não constitui um perigo potencial para o solo, para as águas subterrâneas ou para 
as águas superficiais. 

Não estão por isso previstas medidas de controlo da poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas, de carácter construtivo, 
conforme disposto no nº 1 e 2 dos Artº 11º do Dec. Lei 10/2010 de 4/2 

Monitorização 
Garantir a monitorização dos resíduos de extracção e dos vazios de 
escavação, nos termos dos nº 3 a 5 do artigo 13º do Dec. Lei 10/2010 de 
4/2, com as necessárias adaptações. 

Face ao exposto no item “Poluição”, considera-se não se aplicar ao presente caso as medidas de monitorização enunciadas nos nº 3 a 
5 do artigo 13º do Dec. Lei 10/2010 de 4/2 
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Plano de Gestão de Resíduos Industriais - PGRI 

Parâmetro Descrição Condições específicas 

Locais Locais de armazenagem de resíduos enquanto aguardam transporte para destino final Na área do estabelecimento industrial, em local definido e assinalado para o efeito 

Condições de 
Armazenagem 

Condições de armazenagem de resíduos enquanto aguardam transporte para destino final 

Resíduos Sólidos Urbanos - em recipiente selectivo, para papel, embalagens e vidro, a fim da sua disposição 
no contentor dos Serviços Municipalizados de Alcobaça. 

Óleos - bidões estanques, sobre bacia de retenção normalizada, em chapa de alumínio, com uma capacidade 
de cerca de 200 litros, segundo uma taxa de enchimento que não deve exceder os 98%; identificação 
segundo a sua tipologia, em parque de resíduos e ou recipientes fechados. 

Filtros de óleo – em bidões de aço estanques de aço, fechados com tampa hermética. 

Pneus - por tipologia, dimensão, e degradação, sobre palete normalizada para carregamento em local 
apropriado nas instalações da entidade responsável pela sua recolha e transporte. 

Sucatas - segundo o seu estado de conservação e desgaste, para acções de revisão/enchimentos, com o 
objectivo da sua reintegração ou reutilização por parte de empresas da especialidade. 

Baterias - em embalagens de madeira, PVC ou metálicas. 

Operação de Gestão 
Final 

Recepção, acondicionamento para transporte, expedição para a estação de valorização, 
encaminhamento final (reciclagem, eliminação, etc.) 

Ao abrigo do estabelecimento de contratos que garantam a recolha e a expedição atempada dos resíduos 
industriais gerados pela actividade na concessão. 

Aspectos Construtivos 
Existência de redes de drenagem de escorrências, de áreas impermeabilizadas e cobertas, nas zonas 
destinadas à armazenagem de resíduos 

Não estão previstas. Poderão eventualmente ser consideradas na perspectiva de um aumento significativo 
dos volumes de resíduos armazenados, e/ou de uma eventual alteração da periodicidade de recolha por 
parte das empresas acreditadas. 

Medidas Mitigadoras 
Medidas para minimizar eventuais contaminações do solo ou água, decorrentes das operações da 
gestão de resíduos 

Resolver as avarias graves que envolvem trabalhos mecânicos complexos e exigentes em oficinas externas 
especializadas, providenciando a expedição do equipamento em boas condições de segurança ao nível de 
eventual derrame de poluentes. 
Evitar que os resíduos industriais produzidos permanecerem muito tempo nos locais de deposição, 
fomentando a sua expedição atempada, e cumprindo as normas e os preceitos estabelecidos na legislação 
em vigor que aprova o Regime Geral de Resíduos. 

Sempre que se detectar uma situação de contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-se à recolha e 
tratamento adequados dos solos e/ou águas contaminadas. 
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Como parte integrante do Plano de Gestão de Resíduos Industriais (PGRI) apresenta-se o 

Modo de Deposição, a Responsabilidade do Encaminhamento final dos resíduos produzidos na 

concessão, o tipo de Registo a efectuar pela ALCOAREIA, LDA, o Local de Deposição na 

concessão até serem expedidos, o provável Destino e/ou Valorização, e por fim o Plano de 

Monitorização de Resíduos a implementar na concessão “Maiorga-Cós”. 

 

 Resíduos (Código LER) 

17 04 05 13 02 05 16 01 07 16 01 03 20 01 33 

Modo de 

Deposição 

Acondicionadas segundo o tipo 

de material (ferros, alumínios, 

aços, e outras ligas). 

Em bidões metálicos 

estanques sobre 

bacia de retenção. 

Empilhados segundo o destino: 

recauchutagem; reutilização; 

incineração. 

Agrupadas por 

tipo e tamanho, 

sobre superfície 

metálica. 

Responsabilidade 

De empresas externas acreditadas e devidamente licenciadas como “Operadores de Gestão de Resíduos”, as 

quais são responsáveis, a partir da concessão, pela operação de recolha, transporte, armazenagem, triagem, 

tratamento, valorização e/ou eliminação dos resíduos. 

Registos 

Registo de dados de resíduos industriais no SIRAPA – Sistema Integrado do Registo da Agência Portuguesa 

do Ambiente, a efectuar pela ALCOAREIA, LDA como “Produtor de Resíduos”, que anualmente deverá 

dar cumprimento ao preenchimento do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR). 

Destino e/ou 

Valorização 

Aterro; Eliminação; Reciclagem; 

Siderurgia, Outros. 

-utilização energética 

- reciclagem 

- regeneração 

Incineração; Recauchutagem; 

Reciclagem para utilização em 

superfícies para recreios ou no 

fabrico de asfalto para 

pavimentar estradas. 

Reciclagem do 

Pb e dos PVCs 

que cobrem a 

bateria. 

Local de 

Deposição 
Na área do estabelecimento industrial, em local definido e assinalado para o efeito 
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PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

Parâmetros a observar e 

duração da observação 

- Condições de armazenamento do local. 

- Capacidade de armazenamento por resíduo. 

- Situações de risco de contaminação. 

A duração da observação deverá situar-se no intervalo 1-2 horas, de preferência no último dia e 

nas últimas horas da semana de trabalho. 

Meios recomendados 

Todos os meios humanos afectos à laboração na concessão. Deverá ser nomeado o 

trabalhador com maior aptidão para o cargo de observador, cabendo ao encarregado 

geral toda a gestão controlada dos resíduos produzidos na concessão, desde que são 

temporariamente depositados na área de armazenamento, até serem expedidos por 

empresas externas licenciadas para os devidos efeitos. 

Metodologia 
Observação directa no local 

de deposição 

Comunicação atempada do observador, oral e/ou 

escrita, ao encarregado da concessão, sobre eventuais 

anomalias. 

Locais de observação 
Ambiente interno 

da concessão 
Na área do estabelecimento industrial, em local definido e 
assinalado para o efeito 

Periodicidade 

Aponta-se uma periodicidade de observação e controlo semanal, enquanto decorrer a 

actividade de exploração e a deposição temporária de resíduos no ambiente interno da 

concessão. No caso de haver potencial risco de contaminação, ou de estar próxima a 

capacidade limite de armazenamento para algum dos resíduos depositados, a 

periodicidade de observação passará a diária, até à expedição desse mesmo resíduo. 

Resultados obtidos 

O sucesso da implementação do plano será função do número de situações anómalas 

ocorridas durante o ano. Se o número de anomalias registadas for excessivo, as 

medidas correctivas conducentes à sua minimização deverão ser tomadas, sendo a sua 

eficiência avaliada nas observações e controlos subsequentes. Consoante o sucesso 

obtido, poder-se-á ajustar a periodicidade de observação, as condições e capacidade de 

armazenamento de um ou outro resíduo, ou mesmo a revisão dos contratos 

estabelecidos com os expedidores. 

Principal medida de gestão ambiental a adoptar em caso de 

contaminação 

Isolar de imediato o local para evitar a propagação da 

contaminação a outras áreas da concessão, e proceder à 

recolha e tratamento adequados dos solos e/ou águas 

contaminadas. 
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Plano de Monitorização da Qualidade do Ar (PM10) no Ambiente Geral 

Parâmetros a medir e 

duração da amostragem 

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 (g/m
3
) obtida em períodos de amostragem de 24 horas com 

início às 0h00, sugerindo-se que o somatório destes períodos, considerando todos 

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

Monitorização Ambiental: Concentração de partículas PM10 (g/m
3
) obtida num 

período mínimo de amostragem não inferior ao estipulado no Anexo II do Dec.Lei 

n.º102/2010 de 23/9 (14% do ano), utilizando o método de referência definido no 

Anexo VII deste mesmo diploma. 

 

Equipamento 

recomendado 

Cabeça de amostragem PM10; amostrador isocinético de alto caudal (1,0 m
3
/h - Low 

Volume Sampler, PM10); calibrador DC-Lite; filtros de fibra de vidro 47 mm; balança 

analítica de precisão; estação meteorológica portátil; GPS Garmin Geko 201. 

 

Metodologia 

- Método gravimétrico. 

- Critérios e valores previstos 

nas secções A e B do Anexo XII 

do Dec. Lei n.º102/2010. 

Análises efectuadas com base na norma europeia de 

referência EN12341: Air Quality – “Determination of the PM10 

fraction of suspended particulate matter” (Anexo VII do 

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

nos Anexos III, IV e VI do mesmo diploma. 

 

Locais de colheita 

de amostras 

No ambiente 

externo da 

pedreira 

Na envolvente da pedreira, junto às habitações mais próximas. 

Consoante os resultados obtidos em sucessivas campanhas de recolha, 

a análise dos mesmos poderá possibilitar a definição de novos locais de 

amostragem. 

 



 
 

Limites e 

Periodicidade 

Aponta-se uma periodicidade quinquenal se não se ultrapassarem os valores limite diário 

(50 g/m
3
) e anual (40 g/m

3
), 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 actividade normal na pedreira, e com o 

normal funcionamento de todas as unidades produtivas geradoras de poeiras. 

 Média por período de 24 horas 

(PM10) 

Média anual 

(PM10) 

Limiar superior 

de avaliação 

70% do valor limite (35 μg/m3, 

 não exceder mais de 35 

vezes em cada ano civil). 

70% do valor limite 

(28 μg/m3) 

Limiar inferior de 

avaliação 

50% do valor limite (25 μg/m3, a 

não exceder mais de 35 vezes 

em cada ano civil). 

50% do valor limite 

(20 μg/m3) 

 

 

Resultados 

obtidos 

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 

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

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 

adoptar em caso de desvio 

Reforço da aspersão com água sobre as pistas de circulação 

dos camiões e de outros equipamentos móveis. 

 



 
 

 

Plano de Monitorização do Ruído no Ambiente Geral 

Parâmetros a medir e duração da 

medição 

- Ruído Ambiente (pedreira em laboração) : LAeqA em dB(A). 

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

- Medições a efectuar num período considerado representativo, 

quer com a pedreira em laboração, quer com a pedreira parada. 

 

Equipamento 

recomendado 

Sonómetro Integrador da Classe I, com protector de vento, com calibrador acústico 

homologado, e com certificado de calibração actualizado; barómetro; higrómetro; 

termómetro; anemómetro. 

 

Metodologia 

Avaliação dos Critérios: 

- Incomodidade: (LAr - LAeqR)  6 dB(A), com D=1, para 

50%<q≤75% 

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

- NP ISO 1996:2011 

- Dec.Lei n.º9/07, de 17/1 

(alterado pelo Dec.Lei 

n.º278/07, de 01/8) 

 

Locais de 

medição 

Ambiente 

externo da 

pedreira 

Na envolvente da pedreira, junto às habitações mais próximas. Consoante os 

resultados obtidos em sucessivas campanhas de medição, a análise dos 

mesmos poderá possibilitar a definição de novos locais de medição. 

 

Periodicidade 

Aponta-se uma periodicidade trienal enquanto decorrer a actividade de exploração na 

pedreira, a contar da data da última campanha realizada. No caso de ser ultrapassado 

qualquer dos valores limite, a periodicidade passará a anual, e assim sucessivamente. A 

medição deverá coincidir com o período diurno, com a actividade normal na pedreira e com o 

normal funcionamento de todos os equipamentos produtivos geradores de ruído. 

 

Resultados 

obtidos 

Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os valores limite definidos pela 

legislação em vigor. Se a Incomodidade e/ou NSMLD ultrapassarem o valor limite estipulado na 

legislação vigente, as medidas correctivas 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 

adoptar em caso de desvio 

Manutenção dos equipamentos mais ruidosos, e reforço da 

inspecção preventiva e da revisão periódica de todos os 

equipamentos produtivos. 

 

http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/fe41c94d158d58d186ca8c1078eff072.pdf&fileDesc=Decreto_Lei_278_1_Agosto
http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/fe41c94d158d58d186ca8c1078eff072.pdf&fileDesc=Decreto_Lei_278_1_Agosto


 
 
 

Plano de monitorização da piezometria e da qualidade da água 

 

Parâmetros a Medir 

PARAMETROS DE QUALIDADE (PQ) 

Físico-químicos: pH, cloretos, sulfatos, oxigénio dissolvido, 

dureza total, alcalinidade, resíduo seco, CBO5 (carência 

bioquímica de oxigénio), CQO (carência química de oxigénio), 

fosfatos, sólidos suspensos totais. 

Organolépticos: turvação 

Substâncias indesejáveis: nitratos, ferro, oxidabilidade 

NÍVEL HIDROSTÁTICO (NHE) 

Equipamentos 

Recomendados 

Amostrador adequado à colheita de águas subterrâneas (PQ) 

Sonda de apito (para o NHE) 

Metodologia Análises físico-químicas e investigações piezométricas 

Local da Recolha 
No furo de abastecimento de água ao estabelecimento industrial 

anexo à concessão. 

Periodicidade 

Aponta-se para uma periodicidade semestral para o NHE, anual 

para a turvação e trienal para os restantes parâmetros de qualidade 

considerados. 

Resultados obtidos 

Os valores obtidos após o início da fase de dragagem serão 

comparados com os registados no período anterior (desmonte 

mecânico). Se o padrão dos valores do segundo período, em 

qualquer um dos parâmetros, se desviar significativamente do 

padrão registado durante o primeiro período, deverá ser introduzida 

a medida correctiva considerada mais adequada à sua minimização, 

devendo a eficiência dessa medida ser avaliada em campanhas de 

recolha subsequentes. Perante os resultados obtidos, poderá ainda 

ajustar-se a periodicidade das campanhas de recolha e análise. As 

conclusões retiradas dessas comparações também tomarão em 

consideração a evolução da precipitação na região no médio-longo 

prazo. 
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