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Estudo de Impacte Ambiental da ampliação da 
pedreira n.º 3785 “Pisca 2” - RS 

Umbelino Monteiro, SA 

Enquadramento legal 

Nos termos do art.º 1 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, os projetos públicos e privados 

suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente estão sujeitos a Avaliação do Impacte 

Ambiental (AIA). 

Este diploma aplica-se quer a alterações de projetos de instalações existentes abrangidas, quer a 

novas instalações/projetos, assim como projetos considerados suscetíveis de provocar impacte 

significativo no ambiente, sendo condição indispensável para a sua aprovação/licenciamento. 

O Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, 

de 12 de Outubro, vulgarmente designado por Lei de Pedreiras, estabelece a moldura legal da 

exploração de massas minerais, no qual se define que os pedidos de licença de exploração dos 

projetos sujeitos a AIA segundo o D.L. n.º 151-B/2013, devem para o efeito apresentar o respetivo 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em complemento da documentação necessária para atribuição da 

licença de exploração (ponto 1 do art.º 27 do D.L. n.º 340/2007). 

O presente Estudo de Impacte Ambiental refere-se ao projeto de ampliação da pedreira de argila  

n.º 3785 “Pisca 2”, licenciada pela Câmara Municipal de Miranda do Corvo, passando da sua atual 

área de 77 069 m2 para outra com 103 262 m2, encontrando-se desta forma abrangida pela subalínea 

ii) da alínea b) do ponto 4 do art.º 1 do D.L. n.º 151-B/2013, na medida em que, a ampliação é 

superior a 20% da área da pedreira licenciada (34%) e a pedreira “Pisca 2” em conjunto com as 

outras unidades similares, num raio de 1 km (existem na zona 2 pedreiras: Pisca 3 (Vale da Catarina) 

e Barreiras-Carapinhal), apresenta uma área superior a 15 ha (alínea a) do ponto 2 do anexo II do 

D.L. n.º 151-B/2013). 

O documento em apreço visa a identificação antecipada dos principais impactes ambientais positivos 

e negativos associados à ampliação da pedreira “Pisca 2”, de forma a garantir o maior equilíbrio 

possível entre a área a explorar e o meio envolvente, neste sentido, o EIA foi elaborado para a área 
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total da pedreira que se pretende licenciar e a sua envolvente mais próxima, uma zona de cerca de 

100 metros em redor da pedreira. 

O presente EIA foi estruturado de acordo com as normas técnicas indicadas no Anexo II da Portaria 

n.º 330/2001, de 2 de Abril e o anexo V do D.L. n.º 151-B/2013. 

1 Introdução 

1.1 Identificação do Proponente e do projeto 
O proponente do projeto é a empresa Umbelino Monteiro, SA, que se localiza em Meirinhas e 

desenvolve a sua atividade no sector da cerâmica estrutural de construção, produzindo telhas, 

recorrendo para o efeito a diversas tipologias de matérias-primas, argilosas e arenosas. 

A empresa ao longo dos vários anos de atividade, no fabrico de telhas cerâmicas tem recorrido a 

matérias-primas argilosas, adquiridas a terceiros (empresas fornecedoras de matérias-primas), 

oriundas de barreiros situados em diferentes localizações, por forma a possuir materiais com 

caraterísticas diferenciadas, as quais misturadas resultam numa composição cerâmica com 

determinados parâmetros tecnológicos pretendidos para os seus produtos finais. 

No entanto, a necessidade de assegurar e garantir um abastecimento sem ruturas de matérias-primas 

essenciais à sua produção, nomeadamente materiais com caraterísticas específicas, e sem depender 

de terceiros levou a empresa a adquirir estrategicamente uma pedreira licenciada (Pisca 2) em 

Miranda do Corvo, para exploração de argilas com caraterísticas muito particulares, existentes 

naquela zona. 

Assim, o projeto a desenvolver consubstancia-se na continuação da extração de matérias-primas 

cerâmicas, a céu aberto, ocorrentes em terrenos propriedade da empresa, pretendendo para o 

efeito proceder ao licenciamento da ampliação da pedreira com o n.º de cadastro nacional 3785 

(Pisca 2), o qual está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental, conforme referido anteriormente. 

A pedreira em apreço é classificada de classe 2, de acordo com a alteração dada ao D.L. n.º 

270/2001, através do D.L. n.º 340/2007, na medida em que a área que se pretende licenciar 

ultrapassa os 5 ha, conforme se verifica na seguinte síntese das áreas do projeto: 
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Parâmetro Área (m2) 

Área licenciada 77 069 

Área de ampliação 26 193 

Área da pedreira a licenciar 103 262 

Área de exploração a licenciar 63 213 

Zonas de defesa 40 049 

Área modelada 4 411 

Identificação da empresa 

Nome: Umbelino Monteiro, S.A. 

Sede Social e estabelecimento Industrial:  

Rua do Areeiro 

3105 - 218 Meirinhas 

Telefone: +351 236 949 000 

Fax: +351 236 949 049  

Email: geral@umbelino.pt 

NIPC: 500 443 025 

Atividade Económica: CAE 23321 (Rev. 3) 

Contacto: Eng.º Paulo Domingos 

1.2 Identificação da fase do projeto 
O projeto que se apresenta a processo de Avaliação de Impacte Ambiental consiste no licenciamento 

da ampliação da pedreira “Pisca 2” e encontra-se em fase de projeto de execução. 

1.3 Identificação da entidade licenciadora 
Nos termos do artigo 11.º do D.L. n.º 340/2007, a entidade licenciadora da atividade extrativa é a 

Direção Regional da Economia do Centro, em virtude da pedreira se encontrar classificada como 

classe 2 (área da pedreira superior a 5 ha).  

A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-

Centro), nos termos do ponto 1 do art.º 8 do D.L. n.º 151-B/2013, alterado pelo D.L. 47/2014. 
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1.4 Antecedentes do EIA 
O presente EIA foi precedido de uma Proposta de Definição de Âmbito (PDA), ao abrigo do art.º 11 do 

D.L. n.º 69/2000, alterado pelo D.L. n.º 197/2005, entregue em 31 de outubro de 2013. 

No entanto, no decorrer deste processo foi publicado o novo Regulamento Jurídico de Avaliação de 

Impacte Ambiental, ou seja, o D.L. n.º 151-B/2013.  

A comissão de avaliação emitiu um parecer, em 12 de dezembro de 2013, onde deliberou no sentido 

da aceitação da PDA, condicionada na fase de elaboração do EIA ao cumprimento do exposto no 

respetivo parecer, bem como ao conteúdo mínimo do EIA, estabelecido no anexo V do D.L. n.º 151-

B/2013 e do disposto na Portaria n.º 330/2001 (Anexos Técnicos - Anexo 1.1). 

1.5 Equipa responsável do EIA 
A avaliação da qualidade do ar e ruído, após recolha das amostras realizada pelo Centro Tecnológico 

da Cerâmica e do Vidro, foi efetuada nos laboratórios acreditados do CTCV. 

Este estudo iniciou-se em janeiro de 2014, com trabalhos preliminares de reconhecimento do terreno 

e consulta de diversas entidades e terminou em outubro de 2014.  

A equipa pluridisciplinar responsável pela elaboração do EIA, coordenada pelo Centro Tecnológico da 

Cerâmica e do Vidro, foi constituída por um conjunto de técnicos superiores nas áreas das seguintes 

especialidades: 

 

Nome do Técnico Habilitações Áreas de competência 

Marisa Almeida 
(Coordenadora) Mestre em Engenharia do Ambiente Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro 

Anabela Amado Mestre em Minerais e Rochas 
Industriais 

Geologia, Geomorfologia, Paisagem, 
Solos, Clima, Ordenamento do 

Território e Património Cultural  

Pedro Frade Lic. em Engenharia do Ambiente Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro 

Ana Heitor Lic. em Engenharia Industrial 
Sócio economia, Ordenamento do 
Território e Património Cultural e 

Arquitetónico 

Susana Rodrigues Lic. em Engenharia do Ambiente Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro 
(medições) 

Nuno Vilela Lic. em Biologia Fauna e Flora e Recursos Hídricos 

Paulo Félix Lic. em Arqueologia Património Arqueológico e 
Arquitetónico 



 

 

Proj. nº 332.27208 Rel. nº 332.27208-3/13 Revisão: 0 Data: Outubro 2014 
 
 

AA/MA  Página 17 de 255 

 

1.6 Metodologia e estrutura do EIA 
A metodologia utilizada na elaboração deste EIA contemplou o estabelecido no anexo V do D.L. n.º 

151-B/2013, na Portaria n.º 330/2001, nomeadamente o seu anexo II e III e no documento “Critérios 

para a Fase de Conformidade em AIA” disponível no portal Internet da APA. Procedeu-se aos 

ajustamentos considerados pertinentes em função das características, dimensão do projeto, à 

envolvente onde se insere e de acordo com o estabelecido na PDA. 

O presente EIA será apresentado em 3 volumes distintos: 

• Volume I – Relatório Síntese 

• Volume II – Anexos Técnicos  

• Volume III – Resumo Não Técnico 

Assim, e de forma resumida, na execução do Relatório Síntese do EIA consideraram-se as seguintes 

etapas: 

• Descrição do Projeto  

Nesta etapa pretendeu-se, de forma abreviada, dar a conhecer o projeto de ampliação da pedreira 

“Pisca 2”, em consonância com o Plano de Pedreira. São indicadas as principais características 

associadas ao projeto e sua localização, dando também a conhecer a sua justificação e alternativas 

possíveis. 

Foram fundamentais as orientações do promotor, bem como um conjunto de visitas técnicas ao local 

com recolha de vários elementos. Foi ainda consultada bibliografia da especialidade.  

• Caracterização da Situação de Referência 

Esta fase tem por principal objetivo a caracterização ambiental detalhada da área onde se insere o 

projeto e da sua envolvente (fatores climáticos, fauna e flora, paisagem, geologia e geomorfologia, 

hidrologia e hidrogeologia, solos e respetiva ocupação, caracterização socioeconómica, qualidade do 

ar e da água, ambiente sonoro, ordenamento do território, património cultural, arquitetónico e 

arqueológico). 

A análise da situação de referência foi aprofundada nos descritores eventualmente mais afetados 

pela área de ampliação, os quais foram salientados na Proposta de Definição de Âmbito 

(nomeadamente paisagem, solos e respetiva ocupação, qualidade do ar, ruído, fauna e flora, 

recursos hídricos, sócio economia e ordenamento do território).  

Esta análise consubstanciou-se no levantamento efetuado no local e na sua envolvente, nas 

orientações do proponente, recolha e pesquisa bibliográfica e legislação aplicável, consulta de 
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diversos documentos de entidades oficiais e outros (PDM da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, 

dados meteorológicos, CENSOS do INE, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, EP – 

Estradas de Portugal, S.A., EDP Distribuição, IGESPAR – Instituto de Gestão do Património 

Arquitetónico e Arqueológico, I.P., Direção Regional da Economia do Centro, Agência Portuguesa do 

Ambiente, Autoridade Florestal Nacional, DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia, etc.). 

Foram, ainda, tidas em consideração as indicações da Comissão de Acompanhamento da Proposta de 

Definição de Âmbito referidas no respetivo parecer. 

Salienta-se a importância do levantamento de campo para alguns dos fatores ambientais, tais como 

ocupação do solo e respetivas características de coberto vegetal, geologia e geomorfologia, fauna, 

flora, aferição quantificada da qualidade do ar e dos níveis de ruído, paisagem e arqueologia, entre 

outros. 

Atendendo à própria natureza destas questões, a análise realizada neste capítulo, bem como nos 

restantes, foi efetuada de modo contínuo e interativo (sempre que aplicável), reformulando-se os 

aspetos considerados significativos. 

• Evolução da situação ambiental atual na ausência do projeto 

Neste capítulo é projetada a caracterização da área onde se insere a pedreira e sua envolvente, se o 

projeto em análise não fosse implementado, bem como as consequências da designada “alternativa 

zero” (não concretização da ampliação). 

• Análise de impactes ambientais 

Esta fase envolveu uma primeira etapa de análise e caracterização de impactes ambientais 

decorrentes da pedreira, sobre os meios: físico, biológico, socioeconómico e qualidade ambiental. 

A identificação de impactes centrou-se nos aspetos ambientais focados na situação de referência e 

considerada uma abordagem, sempre que possível, de modo quantitativo, comparando os valores 

obtidos com os limites legais estabelecidos relativamente ao ruído, qualidade do ar e qualidade das 

águas. Noutros descritores a avaliação foi executada, com base na experiência da equipa técnica 

envolvida no estudo e em projetos de índole semelhante, através de extrapolação de resultados 

e/ou impactes com base em casos reais idênticos. 

Na classificação dos impactes utilizaram-se, de um modo geral, as categorias indicadas no Anexo V 

do D.L. n.º 151-B/2013 e Anexo II da Portaria n.º 330/2001.  

O método de análise de impactes ambientais baseou-se numa metodologia que envolve a análise de 

diversos critérios (extensão, tipo de ação, frequência, reversibilidade e magnitude) cada um dos 
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quais classificados numa escala. Posteriormente é efetuada uma média ponderada do impacte nas 3 

fases do projeto, construção, exploração e desativação. 

Estes valores foram considerados na avaliação quantitativa final, onde foi considerado um fator de 

ponderação que reflete a relevância do fator para a pedreira em estudo, tendo em apreço as 

características e ações do projeto e as características do local de implantação e da sua envolvente. 

A significância final do projeto é assim obtida por média também ponderada  deste fator de 

ponderação com os impactes ponderados por descritor. 

Foram, ainda, consideradas as interações entre os diferentes impactes e a existência de outros 

projetos na zona, nomeadamente a outra exploração e unidade ao lado, procurando-se averiguar 

efeitos cumulativos e eventuais sinergias. 

• Análise de risco 

O objetivo principal deste capítulo foi a identificação e avaliação, nas diversas fases, dos principais 

fatores de risco do projeto. 

Para cada situação de risco identificada e avaliada são sugeridas ações/recomendações conducentes 

a poder minimizá-la ou anulá-la. 

• Recomendações e medidas mitigadoras 

Neste capítulo é apresentado um conjunto de recomendações e medidas de minimização dos 

impactes negativos e potenciadoras dos positivos, detetados na fase de avaliação dos impactes. 

As medidas de minimização propostas visam, sempre que aplicável, restabelecer a situação de 

referência (situação sem projeto de ampliação) de modo a poder atenuar ou mesmo eliminar os 

impactes ambientais identificados, no âmbito da sua natureza e tipo. 

A definição das medidas propostas teve em consideração fatores que garantam o cumprimento da 

atual legislação em vigor, bem como das melhores práticas/técnicas disponíveis economicamente 

viáveis e compatíveis com a indústria extrativa.  

As medidas recomendadas aplicam-se às diversas fases do projeto. 

• Plano de monitorização 

Neste capítulo são descritas as medidas de monitorização e vigilância ambiental a implementar, de 

forma a avaliar os impactes causados pela atividade extrativa e permitirem o seu acompanhamento.  

Selecionaram-se os impactes mais significativos e passíveis de monitorização, descrevendo-se para 

cada parâmetro a avaliar a metodologia proposta, a periodicidade das medições, a(s) 
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localização(ões) dos pontos de amostragem e, finalmente, a forma sumária de apresentação dos 

resultados às autoridades competentes. 

• Lacunas de informação  

As principais lacunas e outras limitações encontradas no desenrolar do presente Estudo de Impacte 

Ambiental são sumariadas neste capítulo. No decurso dos restantes capítulos são apresentadas as 

principais dificuldades detetadas, nomeadamente ao nível de informação disponível à escala local e 

regional. 

• Conclusões 

Apresenta-se a síntese geral da informação inventariada ao longo da realização deste trabalho, com 

especial relevância para os impactes mais significativos do projeto, das respetivas medidas de 

minimização e plano de monitorização a executar. 

 

O Resumo Não Técnico (RNT) constitui uma das peças do EIA, apesar de ser um documento distinto 

do presente Relatório Síntese. Neste documento descreve-se, de forma sintética e acessível aos 

leitores não especializados, as informações e conclusões do respetivo relatório de base do EIA, 

nomeadamente as intenções do projeto bem como principais impactes e medidas mitigadoras 

associadas. 

 

Juntamente com o EIA será entregue, além de toda a documentação necessária (ponto 1 do art.º 27 

do D.L. n.º 340/2007), o respetivo Plano de Pedreira (PP), constituído por:  

i)  Um Plano de Lavra (PL), que conterá a informação disponível sobre a jazida a explorar e o 

planeamento da exploração, atendendo à localização e características da área envolvida, 

de forma a garantir o aproveitamento racional do recurso disponível e uma articulação 

eficaz entre a progressão da lavra e a minimização dos impactes ambientais que lhe estão 

associados. 

ii) Um Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), com o objetivo de 

reabilitação das áreas afetadas pela exploração, em função da respetiva localização, 

características e enquadramento da área que se pretende recuperar. 
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2 Descrição do projeto 

2.1 Objetivos do projeto e sua justificação 
O projeto perspetiva a obtenção de nova licença de exploração da pedreira de argila “Pisca 2”, 

objetivando a alteração dos limites para os quais foi licenciada (passando dos atuais 77 069 m2 de 

área de pedreira para cerca de 103 262 m2 e uma profundidade superior a 10 m), para extração de 

massas minerais no concelho de Miranda do Corvo, com base no exarado no artigo 27º do D.L. n.º 

340/2007. 

A justificação do projeto fundamenta-se na necessidade da empresa aceder a matérias-primas 

próprias com caraterísticas específicas para consumo na sua produção de materiais cerâmicos de 

construção (telhas) na unidade industrial localizada em Meirinhas. 

Salienta-se que a unidade industrial recetora destes materiais tem uma produção média anual de  

83 513 ton (ano 2012), consumindo para tal cerca de 20 821 ton de matérias-primas com tipologia 

semelhante ao que se pretende explorar. 

Estas matérias-primas assumem um carácter essencial e fundamental para a formulação da 

composição cerâmica, permitindo uma valorização das caraterísticas dos produtos fabricados na 

unidade fabril tornando-os mais competitivos, razão pela qual a sua exploração é de grande 

importância. 

A localização das explorações de argila, como toda a atividade mineira, está sujeita à condicionante 

geológica, ou seja, só pode exercer-se onde ocorra o recurso. A facilidade de exploração das argilas 

portuguesas, a sua disponibilidade e a sua homogeneidade em termos de caraterísticas físicas e 

químicas e de aptidão tecnológica, têm permitido o seu uso em boas condições de qualidade a 

preços favoráveis, proporcionando e potenciando a indústria a jusante. 

A indústria cerâmica, nomeadamente o sector da cerâmica estrutural de construção, tem vindo a 

promover uma modernização constante em diversas vertentes, nomeadamente no âmbito 

tecnológico do processo e da preparação das matérias-primas, da racionalização energética, na 

substituição dos combustíveis tradicionais para outros considerados “mais limpos” (gás natural), na 

melhoria da qualidade através da certificação dos produtos e das empresas, na “Marcação CE”, bem 

como na adesão voluntária a contratos de adaptação à legislação ambiental conducentes a um 

desenvolvimento sustentável desta indústria. 

A cerâmica Umbelino Monteiro é um bom exemplo desta evolução, tendo iniciado a sua atividade em 

1959 com a produção de telha Lusa e ao longo de meio século de existência foi sofrendo uma 
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progressiva modernização tecnológica, subordinada a uma estratégia de diversificação e de 

qualidade, possuindo hoje em dia uma instalação industrial automatizada e equipada com tecnologia 

atual e é detentora de Licença Ambiental. 

Fruto da investigação e desenvolvimento interno, da tecnologia adquirida e cooperação com 

empresas credenciadas na área do design de telhas, em 2004 a Umbelino Monteiro apresentou uma 

nova marca de telhas (ADVANCE) exclusiva e realmente inovadora a vários níveis: tecnológico, 

estético e funcional.  

Entretanto, foi alargado a distribuição dos seus produtos a toda a Península Ibérica, uma extensão 

natural do mercado doméstico, pela proximidade, pela experiência detida e pela adequação dos 

produtos ao mercado e, posteriormente, reforçado o investimento nos mercados externos, 

nomeadamente no continente Africano e no Médio Oriente: Emiratos Árabes e Líbano. 

A empresa ciente do compromisso com o desenvolvimento sustentável possui a certificação do 

Sistema de Gestão Ambiental, assim como da Gestão da Qualidade, demonstrando a melhoria 

contínua da empresa, de produtos e serviços, com a devida salvaguarda ambiental. 

A qualidade dos seus produtos está dependente das matérias-primas utilizadas no seu fabrico, as 

quais têm sido adquiridas (antes de terem a pedreira “Pisca 2”) a terceiros e oriundas de um areeiro 

próprio (areias), localizados em vários pontos da zona centro. 

As características físicas e tecnológicas das matérias-primas exploradas nesta pedreira permitem à 

Umbelino Monteiro formular composições para o fabrico de telha, com caraterísticas muito 

específicas, as quais atingem mercados de maior valor, nomeadamente o mercado de exportação. 

Desta forma, a impossibilidade de utilização destes materiais nas pastas da empresa tem reflexos 

negativos na qualidade dos produtos finais, o que origina implicações na sustentabilidade da 

empresa, na medida em que, as telhas da empresa atualmente são reconhecidas e bastante 

requisitadas no mercado, o que não acontecerá se as suas qualidades diminuírem. 

2.2 Antecedentes do projeto 
Conforme referido anteriormente, a empresa Umbelino Monteiro ao longo dos vários anos de 

atividade, no fabrico de telhas cerâmicas tem recorrido a matérias-primas argilosas, adquiridas a 

terceiros (empresas fornecedoras de matérias-primas), oriundas de barreiros situados em diferentes 

localizações, por forma a possuir materiais com caraterísticas diferenciadas, as quais misturadas 

resultam numa composição cerâmica com determinados parâmetros tecnológicos pretendidos para os 

seus produtos finais. 
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Entretanto, foi adquirida recentemente uma propriedade em Miranda do Corvo pertencente a uma 

antiga cerâmica existente naquela zona. Esta área possui a pedreira “Pisca 2”, a qual obteve a 

Declaração de Exploração em Março de 1969 emitida pela Direção Geral de Minas e Serviços 

Geológicos, tendo sido atribuído o número de cadastro 3785. Posteriormente, em virtude da 

publicação de nova legislação os antigos proprietários obtiveram o licenciamento pela Câmara 

Municipal de Miranda do Corvo (Anexos Técnicos - Anexo 2.1). 

A Umbelino Monteiro pretende, desta forma, tornar-se menos dependente de terceiros e dar 

cumprimento às disposições legais atualmente em vigor sobre a exploração de massas minerais, 

ampliando a área que tem vindo a ser explorada há algumas dezenas de anos, tornando-se aquela 

zona um local de fornecimento de matérias-primas argilosas para a sua unidade fabril em Meirinhas, 

as quais são importantes pelas suas caraterísticas particulares. 

A elaboração do projeto de ampliação e respetivo EIA foi precedida do pedido de retirada dos 2 

postes das linhas elétricas que se encontram junto da área a licenciar, aos quais teria de ser 

salvaguardada uma zona de defesa (Anexos Técnicos - Anexo 2.1), de forma a maximizar o 

aproveitamento do recurso mineral. 

Foi referido na PDA que na área de ampliação faziam parte três artigos da pedreira existente ao lado 

(Pisca 3 – n.º 3781) e para tal iriam ser tomadas as devidas diligências para a sua correção. No 

entanto, devido às dificuldades que a Umbelino Monteiro teve com o proprietário da pedreira Pisca 3 

foi decidido diminuir a área de ampliação pretendida, de forma a não ocorrer qualquer sobreposição 

com a pedreira vizinha. 

Assim, a área da pedreira “Pisca 2” a licenciar foi alterada passando dos 110 176 m2 referidos na 

PDA, para os 103 262 m2, não se verificando qualquer sobreposição com a pedreira Pisca 3. 

Salienta-se ainda, que após o parecer da PDA foi publicada a revisão do PDM de Miranda do Corvo, 

tendo como consequência a retirada da REN na zona da pedreira, a qual se encontra neste novo 

diploma em “Espaço de Recursos Geológicos – Áreas de Exploração Consolidada”.  

2.3 Alternativas ao projeto 
Localização 

A indústria extrativa tem como objetivo o aproveitamento racional e sustentado de recursos 

geológicos, os quais são condicionados aos locais da sua ocorrência. 

As matérias-primas argilosas alvo de exploração neste projeto constituem, assim, recursos não 

renováveis limitados àquela área de ocorrência, pertencente à empresa Umbelino Monteiro.  
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A pedreira tem vindo a ser objeto de exploração algumas dezenas de anos, pelo antigo proprietário, 

pelo que, a atual empresa detentora daquele terreno (Umbelino Monteiro) pretende continuar a 

extrair as suas matérias-primas naquela zona e numa área contígua. 

Constituindo as massas minerais argilosas bens do domínio privado, a seleção desta área de 

implantação consubstanciou-se na possibilidade de aquisição da área licenciada e de terrenos 

contíguos a essa área. 

Esta condicionante aliada ao conhecimento da existência de um recurso importante para a empresa 

naquela zona foi determinante na escolha da sua localização, não se perspetivando outra 

alternativa, tendo em conta que, as caraterísticas particulares das matérias-primas exploradas 

possibilitam a formulação de composições para o fabrico de telhas com propriedades, 

nomeadamente, cor, resistência mecânica e absorção de água, com elevada procura pelo mercado. 

Salienta-se que a empresa desenvolveu uma composição com os materiais já explorados na pedreira 

“Pisca 2” específica para um mercado externo, onde a empresa é líder. 

Dimensão 

A pedreira encontra-se totalmente implantada em terrenos adquiridos pela empresa para o efeito, 

estando limitada a área de exploração pelos constrangimentos legais existente no local, 

nomeadamente os caminhos públicos e os prédios vizinhos. 

Relativamente aos postes de eletricidade existentes no terreno, fora da área da pedreira mas 

implicando zonas de defesa (distam cerca de 10 e 8 m do limite da pedreira), foram desenvolvidas as 

devidas diligências para serem desviados, permitindo uma melhor racionalização do recurso 

existente na propriedade (conforme referido anteriormente). 

Relativamente ao tanque de água, referido na PDA, com a redução da área de ampliação este já não 

está localizado dentro da área a licenciar, pelo que já não interfere na área a explorar.  

Desta forma, a dimensão da pedreira foi determinada para o melhor aproveitamento do recurso e 

satisfazer as necessidades da empresa em matérias-primas argilosas, tendo em conta a área já 

explorada ao longo dos anos e a pedreira existente ao lado. 

Foram ainda feitas diligências para a aquisição de outros terrenos na envolvente para aumentar a 

área a licenciar, mas tal facto não foi ainda possível, podendo, no entanto, num futuro próximo a 

empresa vir adquirir mais terrenos e anexar à pedreira atual. 

Conceção do projeto 

O projeto consiste no desmonte a céu aberto de um recurso mineral, provocando uma alteração na 

topografia inicial do terreno, a qual terá de ser posteriormente corrigida. 
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Em resultado dos terrenos adquiridos, da situação atual dos terrenos e das condicionantes existentes 

naquela área, bem como a metodologia proposta para a construção, exploração e desativação, não 

se afiguram existir alternativas de execução da exploração em relação à forma apresentada.  

A não concretização do projeto resultaria na dificuldade de abastecimento, em condições normais e 

economicamente compatíveis, em matérias-primas argilosas necessárias e indispensáveis para a 

laboração da Cerâmica Umbelino Monteiro, continuando esta empresa dependente de terceiros para 

a aquisição destes materiais, consequentemente, numa situação mais crítica de disponibilidade de 

matérias-primas e em termos económicos. Além das consequências ambientais associadas, na 

medida em que se trata de uma zona já bastante remexida e do deficiente aproveitamento do 

recurso existente naquele local. 

Além disso, a empresa deixaria de conseguir fabricar produtos com a qualidade que tem atualmente 

com as matérias-primas do “Pisca 2”, o que resultaria na diminuição das suas vendas.  

Assim, a extração desta tipologia de matérias-primas nos terrenos parcialmente explorados e 

contíguos, além de economicamente viável, é estrategicamente fundamental para o abastecimento 

e continuidade de laboração da empresa, na produção de produtos cerâmicos de construção, desde 

que sejam asseguradas todas as medidas de proteção com vista à necessária preservação ambiental e 

à qualidade de vida das populações vizinhas. 

2.4 Descrição sumária do projeto 
O projeto que se apresenta a AIA tem por objetivo a obtenção da licença da ampliação da 

exploração de matérias-primas argilosas na pedreira “Pisca 2”, onde a empresa Umbelino Monteiro 

pretende explorar materiais necessários para a composição cerâmica dos produtos fabricados na sua 

unidade fabril, localizada nas Meirinhas (Pombal). 

De forma a cumprir os requisitos legais de exploração e as zonas de defesa, nomeadamente, dos 

caminhos públicos e prédios vizinhos, a exploração será dividida em 3 céus abertos separados. 

Os pontos seguintes correspondem à descrição do projeto apresentada no Plano de Pedreira, o qual 

foi estruturado de acordo com o indicado na alínea B) Pedreiras das classes 2 e 3, do Anexo VI do 

D.L. n.º 340/2007. 

2.4.1 Caraterização da massa mineral 

A pedreira em apreço integra-se na Formação de Campelo, parte inferior da unidade denominada 

Grupo da Serra de Sacões, constituída por uma alternância de camadas conglomeráticas e lutíticas. 

São muito frequentes os clastos de litologia xistenta e do cortejo argiloso sobressai a ilite, à qual se 

associa a caulinite e esmectite. 
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As características mineralógicas, físicas e tecnológicas destes materiais argilosos conferem-lhes uma 

adequabilidade de utilização vocacionada para a indústria de cerâmica estrutural a que a empresa 

pertence, após conveniente lotação e mistura, destacando-se as seguintes características: 

 A mineralogia dominante é constituída por quartzo e como minerais de argila a caulinite, 

ilite e esmectite. Associados a estes assinala-se a presença de goethite; 

 Em termos granulométricos são materiais com uma textura argilosiltosa com reduzida 

percentagem de areia; 

 A plasticidade revelada por estes materiais é considerada média, com uma trabalhabilidade 

razoável; 

 As caraterísticas tecnológicas após secagem e cozedura destes materiais, nomeadamente a 

resistência mecânica à flexão e a absorção de água são considerados acima dos parâmetros 

médios. 

2.4.2 Metodologia de exploração 

2.4.2.1 Planeamento genérico da extração 

A Umbelino Monteiro pretende continuar a dar cumprimento ao espírito da legislação que enquadra o 

aproveitamento das massas minerais (D.L. n.º 270/2001, alterado e republicado pelo D.L. n.º 

340/2007), em especial no que concerne à atividade extrativa e observação das regras de segurança 

previstas, bem como no desenvolvimento simultâneo do projeto de recuperação paisagística da zona 

de trabalhos. 

Esta extração processar-se-á com carácter sazonal, decorrendo essencialmente de março a outubro, 

num horário de laboração diurno (8h às 18 horas).  

Os meios mecânicos, assim como os respetivos trabalhadores necessários à atividade extrativa e 

transporte da matéria-prima para a fábrica, são assegurados por uma empresa da especialidade 

contratada para o efeito. No entanto, podemos referir que os equipamentos previsíveis para 

utilização nesta pedreira serão uma giratória, dois dumpers e camiões para efetuar o transporte.  

A exploração das matérias-primas argilosas envolve, normalmente, um conjunto de ações 

sequenciais, esquematizadas no diagrama da fig. 2.1, nas quais devem ser aplicadas as melhores 

técnicas disponíveis (MTD) da lavra mineira. 
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Fig. 2.1 -  Fluxograma geral da atividade extrativa 

Na pedreira “Pisca 2” ocorreu atividade extrativa ao longo de vários anos pelo antigo proprietário, 

resultando numa área parcialmente explorada, desta forma as primeiras operações serão restritas só 

a determinadas áreas. 

Assim, antes de iniciar a exploração das matérias-primas argilosas, na área não explorada e de 

ampliação será necessário proceder à desmatação para retirar o coberto vegetal existente, seguida 

da decapagem das terras vegetais, as quais serão conservadas em pargas (dentro da área da 

pedreira) para posterior espalhamento superficial na recuperação paisagística da área. 

As atividades de desmatagem e decapagem deverão ser executadas antes do desmonte, o mais 

próximo possível da extração, em termos temporais, e a uma cerca distância da frente de desmonte 

de forma a não interromper a atividade extrativa, devendo encontrar-se sempre isenta de terras 

uma faixa de largura mínima de 2 metros. 

A preparação para o desmonte iniciar-se-á com a descubra da formação produtiva, através da 

retirada dos estéreis superficiais. Estes estéreis, bem como os que resultarem do desmonte serão, 

inicialmente, colocados em depósitos temporários para depois serem encaminhados para o interior 

da área explorada, logo que houver espaço disponível para os acomodar.  
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Assim, a localização do armazenamento temporário dos estéreis e das terras vegetais está, 

dependente do avanço da lavra e da recuperação paisagística, na medida em que as operações de 

modelação e recuperação ocorrem em simultâneo com a lavra mineira, não existindo uma área 

específica para os armazenar, poderão ser colocados em zonas já intervencionadas, junto aos locais 

de deposição definitiva ou colocados de imediato nas zonas a recuperar (exemplificado no desenho 

n.º 3 Anexos Técnicos - Anexo 2.2). Salienta-se que no céu aberto 2 tem vindo a ser realizado este 

tipo de procedimento, encontrando-se já uma parte modelada. 

Na fig. 2.2 é apresentado um esquema de exploração/recuperação, ilustrando o avanço 

concomitante da lavra mineira e da recuperação paisagística. 

 
Fig. 2.2 -  Esquema exemplificativo da exploração e da recuperação (sem escala) 

 

2.4.2.2 Método de desmonte 

O método de exploração processar-se-á a céu aberto, por degraus direitos de cima para baixo, com 

altura das frentes e largura da base dos degraus de 5 metros, para garantir boas condições de 

estabilidade, até à cota máxima prevista em cada um dos céus abertos, conforme planta e cortes 

anexos, elaborados à escala 1:1 000 (Anexos Técnicos - Anexo 2.2 (desenhos n.ºs 3, 4, 5 e 6)).  

O desmonte progredirá de forma assimétrica no total dos céus abertos, com extração desfasada das 

matérias-primas nos seus diferentes sectores, de forma a permitir uma remoção direta do estéril 

existente para aqueles que, primeiramente, forem exauridos, evoluindo a remodelação da zona de 

trabalhos através do seu enchimento parcial no máximo que for possível. Salienta-se que na área 
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licenciada foi iniciado este tipo de procedimento, pelo anterior proprietário, encontrando-se já uma 

parte modelada (Anexos Técnicos - Anexo 2.2 (desenho n.º 2)). 

Salienta-se que devido à situação atual da zona, a qual foi “herdada” do anterior proprietário, a 

empresa procederá de imediato à estabilização dos taludes que se encontram em situação de perigo, 

utilizando para tal terras provenientes de uma obra, conforme já comunicado e validado pela CCDR-

Centro (Anexos Técnicos - Anexo 2.4). Para tal serão executados aterros nas zonas em apreço, para 

correção dos taludes e nalgumas zonas serão delineados degraus, para que, posteriormente ocorram 

condições de segurança para proceder à extração das matérias-primas. 

No desenho n.º 3 (Anexos Técnicos - Anexo 2.2) encontra-se representada a configuração final da 

escavação sem qualquer tipo de modelação. 

A circulação do equipamento de transporte dentro da exploração será feita em rampa inserida no 

contacto do patamar respetivo com os limites da zona de defesa. 

O equipamento de desmonte (escavadora giratória) procede ao arranque e desagregação do material 

argiloso e coloca-o no dumper, o qual transporta o material para pequenos depósitos afastados das 

frentes, sendo posteriormente carregado em camiões, os quais efetuarão o transporte das matérias-

primas para o parque da unidade fabril situada nas Meirinhas. Estes trabalhos serão assegurados por 

uma empresa da especialidade contratada para o efeito.  

Aqueles materiais não serão submetidos a qualquer processo de tratamento, beneficiação ou 

transformação, sendo transportados “tal qual” para o parque da unidade fabril. O percurso para a 

unidade fabril será efetuado por estradas municipais e nacionais (Anexos Técnicos - Anexo 2.5). 

As depressões resultantes da extração poderão constituir, temporariamente, lagoas artificiais devido 

à retenção das águas da chuva, mas como a exploração decorrerá apenas nos meses de menor 

pluviosidade, esta situação deverá ser diminuta e temporária. No entanto, sempre que isto ocorrer 

as águas pluviais serão encaminhadas para valas na periferia da escavação, as quais serão 

posteriormente conduzidas para uma cavidade escavada no terreno sem recurso a qualquer tipo 

material de revestimento, onde serão acumuladas para deposição dos finos (decantação), diminuindo 

assim, o escoamento das águas pluviais ao longo da face dos taludes.  

A construção das valas de drenagem e as bacias de decantação deverão acompanhar o evoluir da 

exploração, de forma a evitar a drenagem direta das águas para as zonas de escoamento superficial 

(valeta). A captação das águas da bacia de decantação será efetuada à superfície, para evitar o 

transporte de finos para a rede de drenagem natural. 

No terreno de implantação da pedreira não existe qualquer linha de água marcada, situando-se a 

mais próxima (ribeira Alheda) a cerca de 2 000 m.  
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2.4.2.3 Previsão temporal da exploração 

Em função da dimensão da área de exploração, nomeadamente a divisão em três céus abertos, 

devido às zonas de defesa e da configuração dos terrenos, da área já explorada e da tonelagem 

média anual a extrair, o avanço do desmonte progredirá dos céus abertos 2 e 3 para o céu aberto 1 e 

das cotas mais altas para as mais baixas. 

Pretende-se assim esgotar prioritariamente os céus abertos 2 e 3, área em parte já explorada, os 

quais irão rececionar os estéreis resultantes da descubra bem como da evolução da extração até à 

cota de recuperação projetada, num processo de exploração/recuperação em extensão com 

enchimento parcial da corta. Salienta-se que a exploração será realizada simultaneamente nos dois 

céus abertos, de forma a ter acesso a diferentes tipos de materiais argilosos para possibilidade de 

loteamento de matérias-primas. 

Considerando um total de material a extrair de, aproximadamente, 500x103 ton, dos quais  

273x103 ton são de matérias-primas argilosas e uma tonelagem anual de 28 000 ton, a previsão do 

tempo de vida útil da exploração será de, aproximadamente, 10 anos, decorrendo posteriormente 

nos seguintes dois anos alguns trabalhos de recuperação paisagística, manutenção e monitorização 

do coberto vegetal, conforme o cronograma representado no quadro 2.1.  

Salienta-se que o valor apontado para a vida útil da exploração é uma estimativa, a qual poderá 

variar consoante a qualidade e quantidade necessárias para o lote de matérias-primas, dependente 

dos produtos a fabricar e do mercado. 

2.4.2.4 Recuperação da zona de exploração 

A recuperação paisagística procura minimizar o impacte ambiental e paisagístico decorrente da 

extração, para que seja possível estabelecer um equilíbrio ecológico quando terminada a 

exploração. Assim, o objetivo no final é integrar a área intervencionada na paisagem envolvente, 

promovendo a instalação da vegetação e o enquadramento natural do local. As principais medidas de 

recuperação a desenvolver no âmbito do PARP, prendem-se com intervenções ao nível da modelação 

de terreno e implementação de vegetação. 

Salienta-se que devido à situação deixada pelo anterior proprietário, a recuperação será além do 

limite de exploração, de forma a estabilizar os taludes que se encontram em situação de risco. 
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Quadro 2.1 - Cronograma das atividades da pedreira “Pisca 2” 

Área de 
exploração Atividade 

Anos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Céu 

aberto 1 

Desmatação             

Descubra             

Desmonte             

Transporte             

Regularização de 
taludes             

Sementeira/ 
Plantação              

Manutenção             

Céu 
aberto 2 

Desmatação             

Descubra             

Desmonte             

Transporte             

Regularização de 
taludes             

Sementeira/Plantação             

Manutenção             

Céu 
aberto 3 

Desmatação             

Descubra             

Desmonte             

Transporte             

Regularização de 
taludes             

Sementeira/Plantação             

Manutenção             

 

O processo de recuperação acompanhará, embora com o desfasamento necessário, o evoluir da 

extração, conforme procedimento já efetuado numa parte da área explorada, permitindo deste 

modo um menor período de uso do solo para exploração. 

Assim, em função do estado atual da zona e do que tem vindo a ser executado naquela área, o 

projeto previsto para a modelação do terreno na área intervencionada dentro e fora dos limites de 

extração, consiste no enchimento parcial da corta e suavização dos taludes, com os estéreis 

resultantes da exploração das matérias-primas cerâmicas e terras de empréstimo de outra 

proveniência. 
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Relativamente a estas terras a empresa irá utilizar de imediato terras provenientes de uma obra, 

conforme já comunicado e validado pela CCDR-Centro (Anexos Técnicos - Anexo 2.4), para proceder 

à estabilização dos taludes que se encontram em situação de perigo, situação já existente pelo 

anterior proprietário na zona licenciada. Serão executados aterros naquelas zonas, para corrigir o 

perfil dos taludes e nalgumas zonas serão realizados degraus, para que, posteriormente ocorram 

condições de segurança para proceder à extração das matérias-primas. 

O escoamento das águas pluviais será, fundamentalmente, por escorrência natural e por infiltração, 

em virtude da natureza arenosa dos materiais de enchimento. No entanto, no céu aberto 2 será 

necessário construir uma vala no terreno, numa zona de convergência de vários pontos de água, de 

forma a encaminhar as águas pluviais para a valeta, junto à estrada (Anexos Técnicos - Anexo 2.2 

(desenho n.º 8)) 

Após se atingir o perfil topográfico de regularização proposto, serão espalhadas superficialmente as 

terras vegetais que foram retiradas durante a fase de decapagem, preferencialmente antes do 

Outono para permitir a melhor adequação aos estéreis de base aí colocados. 

Considerando as características intrínsecas do local de implantação da pedreira, a empresa pretende 

implementar um amplo enquadramento com os espaços limítrofes, criando condições de 

estabilização e instalação de coberto vegetal na zona, pretendendo minimizar os impactes visuais 

resultantes das modificações morfológicas decorrentes deste tipo de atividade. 

Salienta-se que na zona a intervir as espécies vegetais existentes são essencialmente, eucaliptos, 

pinheiros e espécies herbáceas. Estas últimas nascem espontaneamente em meio florestal, sem 

qualquer intervenção humana. 

Assim, a recuperação proposta para esta pedreira consiste na reconstituição do coberto vegetal após 

modelação do terreno, através da sementeira e plantação de espécies características da região, de 

acordo com o plano descrito de seguida: 

Plano de sementeira e de plantação 

Após a realização das operações necessárias à modelação do terreno, proceder-se-á a uma 

mobilização do solo com cerca e 40 cm de profundidade, por ripagem ou lavoura, antes de se 

proceder à distribuição das terras vegetais, de forma a promover a mistura da camada superficial. 

Pretende-se, assim, preparar convenientemente o terreno para posterior fertilização, sementeira e 

plantação. 

O revestimento vegetal contemplará, essencialmente, a introdução de espécies arbóreas e 

arbustivas que fazem parte do coberto vegetal autóctone da área envolvente.  
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Relativamente às arbustivas, realizar-se-á a sementeira com uma mistura de espécies silvestres, 

anuais e vivazes, de 30 a 80 cm de altura, com uma razão de 20 g/m2, essencialmente constituída 

por: 

 

Espécie Nome vulgar % em peso 

Erica umbellata Queiró 25 

Cistus salvifolius Sargaço manso 35 

Lavandula luizieri Rosmaninho 30 

Ulex minor Tojo-molar 10 

 

Com esta composição pretende-se que se verifique uma ocupação do terreno recuperado com a 

germinação destas espécies arbustivas, que consolidarão melhor o solo e permitirão uma eficaz 

fixação, conferindo à zona um aspeto estético final agradável e uma eficaz proteção do solo às ações 

erosivas. 

No que concerne às espécies arbóreas, privilegiar-se-á a plantação manual de pinheiro-bravo (Pinus 

pinaster). O plano de plantações proposto para a área da pedreira sujeita a exploração é o 

esquematizado no desenho n.º 9 (Anexos Técnicos - Anexo 2.2). 

Na zona do céu aberto 2, junto à estrada, será colocada de imediato uma fiada de ciprestes 

(cupressus lusitânica), por ser uma espécie de fácil implantação, crescimento rápido e garantir uma 

cortina densa e permanente, permitindo ocultar rapidamente a atividade extrativa naquela zona, 

diminuindo o impacte ambiental, assim como a dispersão de poeiras. 

O cumprimento deste objetivo, em simultâneo com o esgotamento dos recursos, permitirá 

desenvolver um plano de reabilitação daquele espaço, evitando a degradação visual e a 

instabilização progressiva dos taludes. 

2.5 Projetos associados ou complementares 
Os objetivos do projeto, incluindo a construção, exploração e desativação, não implicam a 

edificação de instalações auxiliares (anexos de pedreira), na medida em que, no tipo de atividade a 

desenvolver são apenas necessários os equipamentos móveis. 

A implantação do projeto implicará a execução de projeto complementar, nomeadamente, o desvio 

dos 2 postes das linhas elétricas que estão próximo da pedreira, para os quais teria que se ter em 

conta a respetiva zona de defesa. 
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2.6 Localização do projeto 

2.6.1 Aspetos gerais 

A área de implantação da pedreira insere-se na freguesia de Miranda do Corvo e uma pequena área 

na união de freguesias de Semide e Rio Vide, concelho de Miranda do Corvo e distrito de Coimbra a 

cerca de 1,5 km para NNE da povoação do Carapinhal, em terrenos propriedade da empresa. Esta 

zona localiza-se na folha dos SCE n.º 251 (Condeixa-a-Nova), à escala 1:25 000 (fig. 2.3). 

As coordenadas dos vértices da pedreira são as constantes dos Anexos Técnicos - Anexo 2.3. 

Um dos acessos ao projeto é feito através da estrada 17-1, que se dirige de Miranda do Corvo para o 

Carapinhal. Nesta povoação existe um entroncamento, seguindo-se então a estrada  

Municipal n.º 1207 (atualmente desclassificada) orientada a Norte, que se dirige para a povoação de 

Vidual, a qual após um percurso aproximado de 1,5 km conduz diretamente à pedreira (Anexos 

Técnicos - Anexo 2.2 (desenho n.º 1)). 

De referir ainda que, na envolvente da exploração existem duas pedreiras licenciadas (fig. 2.4), de 

acordo com a informação prestada pela Direção Regional de Economia do Centro constante nos 

Anexos Técnicos - Anexo 3.1 e as instalações da antiga cerâmica (proprietária anterior da pedreira) 

que atualmente estão a ser utilizadas por outro tipo de indústria (fabricação de pellets). 

2.6.2 Áreas sensíveis 

A área afeta ao projeto, não está inserida em áreas sensíveis conforme se encontram definidas no 

artigo 2º do D.L. n.º 151-B/2013, designadamente em áreas protegidas (classificadas ao abrigo do 

D.L. n.º 142/2008, de 24 de julho, retificado pela Declaração de retificação n.º 53-A/2008, de 22 de 

setembro), em sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção 

especial (classificadas nos termos do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos D.L. n.º 

49/2005, de 24 de fevereiro e D.L. n.º 156-A/2013) ou em zonas de proteção dos bens imóveis 

classificados ou em vias de classificação (definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de 

setembro). 

2.6.3 Planos de ordenamento do território e outros planos 

A área do projeto está subordinada à disciplina estabelecida no Plano Diretor Municipal (PDM) do 

Concelho de Miranda do Corvo, aprovada a sua revisão pelo Aviso n.º 8473/2014, publicado na 2ª 

série do Diário da República n.º 139, de 22 de julho de 2014.  

As Plantas de Ordenamento (Classificação e Qualificação de Solo) e Condicionantes (Património 

Natural) daquele PDM permitem verificar que a pedreira “Pisca 2” está na sua totalidade numa zona 

classificada como “Espaços de Recursos Geológicos” - área de exploração consolidada. 
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Fig. 2.4 -  Localização das pedreiras existentes na envolvente da pedreira “Pisca 2” 

 

2.6.4 Servidões condicionantes e equipamentos 

As condicionantes legais que ocorrem na área de implantação do projeto serão as zonas de defesa 

aos objetos existentes (caminhos públicos, terrenos vizinhos e postes elétricos). 

De forma a maximizar o aproveitamento do recurso mineral foi solicitado à EDP a mudança de 

localização dos postes elétricos, conforme já referido. 

2.7 Descrição sumária da área de implantação do projeto 
O concelho de Miranda do Corvo, incluído no distrito de Coimbra, localiza-se no flanco SW da Serra 

da Lousã, a qual integra a cadeia montanhosa central. 

Com uma densidade populacional de 103,15 habitantes/km2 e habitado, no seu conjunto, por cerca 

de 13 000 habitantes, confina com os concelhos de Coimbra, Poiares, Lousã, Figueiró dos Vinhos, 

Pisca 3 (Vale da catarina) 

Pisca 2 

Barreiras-Carapinhal 
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Penela e Condeixa-a-Nova, sendo constituído atualmente por cinco freguesias (Miranda do Corvo, 

Lamas, Vila Nova e a união de freguesias de Rio de Vide e Semide) que abrangem, no seu conjunto, 

uma área aproximada de 127 Km², dos quais 2/3 são de características montanhosas e apenas 20% 

possui capacidades para aproveitamento agrícola. 

Este concelho possui uma topografia essencialmente de montanha. Do lado Nascente e Sul situa-se o 

maciço da serra da Lousã, que se estende até à Serra do Espinho, onde se atinge a altitude de  

963 m, e às povoações da Serra de Vila Nova, onde confronta com os concelhos de Penela e Figueiró 

dos Vinhos. Para o Norte situa-se a serra de Semide, que atinge o seu ponto mais alto no "castelo", 

com 413 m, próximo da povoação do Senhor da Serra. A Poente o ponto mais elevado é conhecido 

pelo "cabeço", descendo então para um planalto onde se situa a freguesia de Lamas. É na bacia 

contornada por estas elevações que se situa a vila de Miranda do Corvo e algumas das povoações 

mais importantes.   

O concelho de Miranda do Corvo é atravessado por três rios. O Alheda, que nasce perto da povoação 

de Gondramaz e desagua no rio Dueça, a jusante do açude do Panão, com um curso de 8 km. O 

Dueça tem a sua nascente na costa oriental do Monte Vez, em Penela, mas a maior parte do seu 

curso é no concelho de Miranda do Corvo, onde entra no lugar da Retorta, até ao lugar do Vale do 

Açor, acabando por desaguar no rio Ceira, junto à povoação com o mesmo nome. O rio Ceira 

atravessa a parte Norte do concelho, desde Segade até ao Cabouco. Estes cursos de água têm 

constituído um fator de fixação da população ao longo da sua história. 

Esta região, incluída na “Zona Agrária do Pinhal”, engloba a maior mancha florestal do País (120 mil 

hectares), sendo constituída por solos relativamente pobres, sujeitos a elevado grau de erosão, com 

baixa capacidade de retenção de água e acentuado declive. São inúmeros os locais e miradouros dos 

quais se pode desfrutar de paisagens deslumbrantes a espraiar de vista. 

Apesar de se ter rendido ao crescimento urbano, adquirindo uma componente de “dormitório” da 

cidade de Coimbra, a vila de Miranda do Corvo mantém inalteradas as características do seu centro 

histórico.  

2.8 Principais tipos de materiais e de energia utilizados e/ou produzidos 
Os materiais extraídos na pedreira serão matérias-primas argilosas para utilização cerâmica no 

sector estrutural de construção. 

No processo extrativo deste tipo de matérias-primas, os materiais e energia indispensáveis à 

laboração serão, apenas, os combustíveis (gasóleo) para os meios mecânicos de extração e 

transporte e os respetivos lubrificantes (óleos e massas lubrificantes), bem como os pneus para os 

equipamentos e outros consumíveis usuais na manutenção de viaturas, adquiridas e substituídas em 
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oficinas especializadas no exterior da pedreira, pela empresa subcontratada para os trabalhos de 

extração e transporte. 

2.9 Principais efluentes, resíduos e emissões 
Este tipo de exploração não origina qualquer tipo de efluente líquido industrial, em virtude das 

operações serem realizadas a seco, não ocorrendo qualquer lavagem das massas minerais extraídas e 

os equipamentos utilizados não necessitarem de água. Conforme mencionado no item anterior as 

operações de lavagem e manutenção dos equipamentos são realizadas em oficina adequada situada 

no exterior da pedreira. 

Em função do carácter impermeável dos materiais explorados, as águas pluviais poderão formar 

pequenos charcos, podendo ser necessário proceder ao seu encaminhamento para as valas de 

drenagem que conduzirão a bacia de decantação, onde ocorrerão fenómenos de decantação natural 

dos materiais sólidos, para posteriormente proceder à sua descarga por bombagem para a rede de 

drenagem natural. 

A bacia de decantação será uma cavidade escavada no terreno sem recurso a qualquer tipo de 

material de revestimento, onde serão acumuladas as águas para deposição dos finos e 

posteriormente conduzidas para a rede de drenagem natural, minimizando a concentração de 

eventuais sólidos. 

Finalmente é de mencionar que este projeto de extração de minerais não gera qualquer tipo de 

águas residuais domésticas. O projeto contempla um sanitário móvel, pelo que não haverá qualquer 

tipo de impacte sobre o meio hídrico relativamente a águas residuais domésticas. Estes efluentes são 

retirados e devidamente tratados pela empresa proprietária do contentor, subcontratada pela 

Umbelino Monteiro. 

Além dos materiais argilosos, que serão encaminhados como matérias-primas para a unidade fabril 

em Meirinhas, os estéreis resultantes da exploração serão reaproveitados no local na recuperação 

paisagística da pedreira, contribuindo para a modelação final da corta. Estes materiais serão 

colocados de imediato nas zonas a recuperar, na medida em que, as operações de modelação e 

recuperação paisagística ocorrem em simultâneo com a lavra mineira. 

Os resíduos das operações complementares resultantes da reparação e manutenção dos 

equipamentos de extração e veículos (peças danificadas substituídas, óleos usados, filtros de óleo e 

ar, calços de travões, amortecedores, correias, velas, pneus e baterias) não serão gerados no local, 

em virtude da manutenção dos meios mecânicos, a qual é da responsabilidade da empresa 

subcontratada, ser efetuada em oficina fora da pedreira, garantindo-se, no entanto, que estes 

resíduos serão encaminhados para empresas devidamente autorizadas. 
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As principais emissões para a atmosfera relacionam-se, fundamentalmente, com as poeiras 

produzidas nos trabalhos de desmatação, descubra, desmonte, carga e transporte das matérias-

primas e com os gases de escape resultantes do funcionamento e circulação dos equipamentos de 

extração e transporte dos materiais. No entanto, estas emissões serão controladas e monitorizadas 

periodicamente. 

No que concerne ao ruído a gerar durante as diversas fases, as únicas fontes significativas serão 

apenas os equipamentos de extração e veículos de transporte, quer na área de intervenção quer na 

expedição das matérias-primas para a fábrica. Situação semelhante à que atualmente ocorre, na 

medida em que, os equipamentos continuarão a ser os mesmos, que atualmente são utilizados na 

área licenciada. 
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3 Caraterização do ambiente afetado pelo projeto 
A caracterização da situação atual tem por objetivo estabelecer um ponto de referência 

relativamente ao estado do ambiente antes da implementação do projeto em análise, refletindo, 

assim, uma situação sem ampliação da atividade extrativa. 

Assim, esta etapa contemplou a caracterização ambiental de referência, na qual foram abordados os 

fatores ambientais da região que, direta ou indiretamente, influenciam ou podem ser influenciados 

pela ampliação da pedreira (fase de construção, exploração e desativação). 

A caracterização ambiental foi, sempre que possível e aplicável, realizada com base em dados de 

medições efetuadas, refletindo a situação existente, tendo em conta que a área tem vindo a ser 

explorada já alguns anos e a situação “herdada” pela Umbelino Monteiro.  

Considerando a zona onde se insere a área pretendida para ampliação da pedreira, a análise da 

situação de referência centrou-se: 

 Na área da propriedade onde se encontra a pedreira e na envolvente próxima (zona de cerca 

de 100 metros), em virtude de serem as zonas mais afetadas com o projeto no que concerne 

aos fatores: paisagem, geomorfologia e geologia, solos, qualidade do ar, recursos hídricos, 

ruído, sócio economia, flora e fauna, ordenamento e património. 

 Na área regional e para descritores mais abrangentes, nomeadamente sócio economia, clima, 

geomorfologia e geologia, fauna e flora, qualidade do ar e recursos hídricos. Esta escala foi 

ainda utilizada quando não existiam dados disponíveis noutras de maior pormenor (escala 

local). 

De um modo geral, a análise da situação de referência envolveu levantamento de campo, no local de 

implantação e zona envolvente do projeto, orientações do Plano de Pedreira e do proponente, 

recolha e pesquisa bibliográfica, consulta da legislação aplicável e de diversos documentos de 

entidades oficiais e outros (PDM da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, dados meteorológicos, 

CENSOS do INE, Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P., Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA), Estradas de Portugal (EP), Direção Regional de Economia do Centro, etc.). 

No início da análise de cada fator ambiental é apresentada a metodologia específica aplicável. 

Nos Anexos Técnicos - Anexo 3.1 apresenta-se o ofício da DRE-Centro, a qual foi contactada pelo 

CTCV no âmbito da elaboração do EIA. No seguimento deste ofício foi contactada a DGEG (Direção 

Geral de Energia e Geologia) que verificou uma pequena sobreposição da área de ampliação da 
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pedreira a licenciar com a pedreira n.º 3781 (Pisca 3), a qual após contactos com a entidade 

licenciadora (Câmara Municipal de Miranda do Corvo) foi esclarecida e resolvida. 

3.1 Qualidade do ar 
Para a caracterização da situação de referência em termos da qualidade do ar na envolvente do 

local de implantação da pedreira, realizou-se uma campanha de avaliação da qualidade do ar 

recorrendo a uma estação móvel de amostragem e medição de poluentes atmosféricos, 

nomeadamente PM10, com registo simultâneo de parâmetros meteorológicos (temperatura do ar, 

humidade relativa, precipitação, direção e velocidade do vento, pressão atmosférica e radiação 

solar).  

Por forma a enquadrar os níveis de qualidade do ar obtidos, são analisados os dados disponíveis 

referentes às estações de avaliação de qualidade do ar pertencentes à Rede de Qualidade do Ar do 

Centro. 

3.1.1 Caraterização da zona envolvente 

A envolvente próxima do local de implantação da pedreira é caracterizada pela existência de uma 

unidade industrial contígua, localizada a nordeste da área da pedreira, trata-se de uma antiga 

instalação produtora de abobadilhas cerâmica e que atualmente desenvolve uma atividade de 

produção de pellets. 

Identificam-se ainda duas outras pedreiras de extração de argilas, designadamente a pedreira “Pisca 

3”, localizada a nordeste da referida instalação cerâmica, e a pedreira “Barreira – Carapinhal”, 

localizada a cerca de 200 m a sudoeste do limite da pedreira em estudo. 

Outras fontes relevantes para a qualidade do ar no local são as diversas vias de comunicação, devido 

ao tráfego, embora este seja pouco significativo a nível local, salientando-se: 

• a Estrada Municipal CM1207 (que liga as populações de Carapinhal e Vidual), que se desenvolve 

no sentido SW-NE, nas proximidades do limite SE da área da pedreira “Pisca 2”; 

• caminhos em terra batida (internos) através dos quais é efetuada a circulação dos camiões que 

transportam as argilas extraídas na pedreira “Pisca 2” até à Estrada Municipal CM1207. 

Em termos da qualidade do ar, a análise do regime de ventos da região torna-se fundamental, por 

ser suscetível de condicionar decisivamente os impactes sobre esta, devido à sua manifesta 

influência na concentração ou dispersão das emissões de poluentes para a atmosfera. 

Assim, a não existência de vento originará uma dispersão apenas no local de emissão, apresentando-

se a velocidade do vento como um fator decisivo na dispersão e consequente diminuição das taxas 
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de poluição, assim como a direção desses mesmos ventos explica a localização dos focos mais 

problemáticos de poluição.  

Em termos genéricos, os ventos oriundos dos quadrantes de Oeste são mais húmidos por força do seu 

trajeto marítimo, enquanto que, os ventos provenientes de Este com a sua génese e/ou trajeto 

continental apresentam-se bastante mais secos. 

3.1.2 Avaliação da qualidade do ar na zona envolvente à pedreira 

3.1.2.1 Metodologia 

Para a realização da campanha da qualidade do ar recorreu-se às estações móveis da qualidade do ar 

do CTCV.  

As medições decorreram em dois locais, selecionados por forma a serem representativos dos 

recetores sensíveis potencialmente mais expostos a eventuais problemas de qualidade do ar 

decorrentes da atividade desenvolvida na pedreira “Pisca 2”. 

Os dois locais selecionados ficam situados nas povoações de Carapinhal e Pedreira. 

O local P1, na localidade de Carapinhal é aquela que se apresenta como potencialmente mais 

exposta à atividade desenvolvida na pedreira “Pisca 2”, por se localizar a S-SW da pedreira, isto é, 

por um lado enquadrado na direção dos ventos predominantes, por outro por ser atravessado pelo 

trajeto das viaturas que transportam a argila extraída entre a pedreira e a unidade industrial da 

Umbelino Monteiro (Meirinhas, Pombal) e possuir ainda um conjunto de habitações significativo. 

O local P2 localiza-se a Norte da zona da pedreira, na localidade de Pedreira, e poderá ser 

considerado como um local de referência, não sendo expetável que venha a ser influenciado pela 

atividade desenvolvida na pedreira, precisamente pela situação oposta à acima descrita para o 

ponto P1. 

Foram avaliados os parâmetros seguintes: 

 

 POLUENTES ATMOSFÉRICOS: 

• Matéria particulada (PM10
1
) 

 

 

                                                   

1 Partículas em suspensão com um diâmetro aerodinâmico inferior a 10 μm 
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 PARÂMETROS METEOROLÓGICOS 

• Velocidade do vento • Radiação solar 

• Direção do vento • Precipitação 

• Temperatura do ar • Pressão atmosférica 

• Humidade relativa  

 

Na seleção do parâmetro PM10 para avaliação da qualidade do ar, foi tida em consideração a 

natureza da atividade a desenvolver no local, a extração de argilas, sendo que aquando da 

realização das medições não se registava qualquer atividade na pedreira. 

Tipicamente, os problemas de qualidade do ar oriundos deste tipo de atividade estão associados a 

emissões difusas de matéria particulada, resultantes da atividade de extração propriamente dita, e 

das operações de transporte das matérias-primas extraídas, muitas vezes efetuadas em vias de terra 

batida (re-suspensão de partículas). 

As partículas em suspensão são consideradas um poluente atmosférico, constituído por uma mistura 

de partículas sólidas e líquidas, de várias formas e tamanhos, tanto de origem natural como 

antropogénica. De entre estas, destacam-se as partículas mais finas, com um diâmetro aerodinâmico 

inferior a 10 μm (PM10), por serem aquelas que penetram no sistema respiratório humano e, 

portanto, potencialmente mais prejudiciais à saúde humana. 

3.1.2.2 Locais de medição 

Os locais de medição foram selecionados, conforme previsto e aprovado na PDA do presente EIA, por 

forma a avaliar a qualidade do ar junto aos recetores expostos mais próximos do local de 

implantação da pedreira, a jusante dos ventos dominantes, isto é, preferencialmente a sul e 

sudoeste da área da pedreira. Para este efeito foi selecionado um local de amostragem na povoação 

de Carapinhal (ponto P1). Como ponto de referência, optou-se também por efetuar uma 

monitorização num local na povoação de Pedreira, a Norte da área da pedreira, e que, por não se 

encontrar a jusante dos ventos predominantes nem ser atravessada pelo tráfego oriundo da pedreira, 

não é expectável que venha a ser afetado pela atividade a desenvolver na pedreira. 

Os locais selecionados encontram-se assinalados nas figs. 3.1 a 3.3. No quadro 3.1 encontram-se as 

coordenadas desses locais, bem como a referência aos recetores expostos que se pretende avaliar 

com cada um dos locais. 

 



 

 

P
 
 

AA/MA 

 

 

Proj. nº 332.272

Ponto 

Ponto P1
(Carapinha

Ponto P2
(Pedreira

208 

Quadro 3

Lati

1 
al) 

40º 06’ 

2 
a) 

40º 07’ 

Fig. 3

Fig. 

Rel. nº 332.27

3.1 - Coorde

itude 

 16.59’’ N 0

 43.17’’ N 0

3.1 -  Medi

 3.2 -  Med

7208-3/13 

 

enadas dos lo

Longitude 

08º 19’ 49.20’’

08º 19’ 57.37’’

ição de quali

dição de qua

Revisão: 0 

ocais de aval

’ O 
Pretende
Carapinh
700 m a 

’ O 
Pretende
Pedreira
dos limit

idade do ar -

 

alidade do ar

 

liação da qua

Recet

e-se com este
hal, sendo est
 SSW dos limit

e-se com este
a, sendo este 
tes da área da

- Ponto P1 (C

r - Ponto P2 

Data: Outu

alidade do a

tores exposto

e ponto avali
te ponto loca
tes da área da

e ponto avali
 ponto cerca d
a pedreira 

 

Carapinhal) 

 

 (Pedreira) 

ubro 2014 

Página

ar 

os 

ar a povoaçã
alizado a cerc
a pedreira 

ar a povoaçã
de 1500 m a n

a 44 de 255 

o de 
ca de 

o de 
norte 



 

 

Proj. nº 332.27208 Rel. nº 332.27208-3/13 Revisão: 0 Data: Outubro 2014 
 
 

AA/MA  Página 45 de 255 

 

 

Fig. 3.3 -  Localização dos locais de amostragem e seu enquadramento face ao projeto 

 

3.1.2.3 Data das medições 

No ponto P1, a Estação Móvel da Qualidade do Ar foi instalada na tarde do dia 28 de Julho de 2014, 

tendo a campanha decorrido entre as 0:00 do dia 29 de julho e as 24:00 do dia 04 de agosto de 2014, 

perfazendo uma duração total de sete dias. 

No ponto P2, a Estação Móvel da Qualidade do Ar foi instalada na tarde do dia 6 de agosto de 2014, 

tendo a campanha decorrido entre as 0:00 do dia 7 de agosto e as 24:00 do dia 13 de agosto de 2014, 

perfazendo igualmente uma duração total de sete dias. 

3.1.2.4 Resultados 

O Relatório completo referente à campanha de avaliação da qualidade do ar é incluído nos Anexos 

Técnicos - Relatório Técnico 1, parte integrante do EIA. 

Assim, os resultados obtidos da referida campanha de avaliação da qualidade do ar são apresentados 

seguidamente de forma resumida. 

 

 

P1 

Localização 
aproximada da 
pedreira “Pisca 2” 
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3.1.2.4.1 Dados meteorológicos 

Velocidade e Direção do Vento 

A velocidade média do vento durante a campanha no ponto P1 foi de 4,0 km/h, tendo variado entre 

um mínimo de 0,8 km/h e um valor máximo de 46 km/h. Já no ponto P2 a velocidade média do 

vento foi de 3,0 km/h, tendo variado entre um mínimo de 0,9 km/h e um valor máximo de 5,9 km/h. 

A fig. 3.4 representa a rosa-dos-ventos durante a campanha de avaliação, definida com base nas 

médias horárias da direção e intensidade do vento. 

 

Ponto P1 

 

Ponto P2 

Fig. 3.4 -  Rosa-dos-ventos durante a realização das medições de qualidade do ar 

 

Verifica-se assim que, no ponto P1 o vento soprou predominantemente das direções Este (E), Este-

Sudeste (ESE), Sudeste (SE) e Sul (S); no ponto P2 o vento soprou predominantemente das direções 

Oeste-Noroeste (ONO),Noroeste (NO) e Sul (S). 

Radiação Solar 

Durante a campanha de avaliação da qualidade do ar o céu encontrou-se de um modo geral pouco 

nublado a limpo. 

Temperatura e Humidade Relativa do Ar 

Durante a campanha de avaliação realizada no ponto P1 a temperatura do ar apresentou um valor 

médio de 20,6ºC, tendo variado entre um mínimo de 12ºC e um máximo de 35ºC.  
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A humidade relativa média do ar, durante a campanha foi de 66,6%, com um mínimo de 24% e um 

máximo 90%. 

Na campanha de avaliação realizada no ponto P2 a temperatura do ar apresentou um valor médio de 

20,8ºC, tendo variado entre um mínimo de 12ºC e um máximo de 27ºC.  

A humidade relativa média do ar, durante a campanha foi de 70,7%, com um mínimo de 39% e um 

máximo 90%. 

Precipitação 

Durante a campanha de avaliação da qualidade do ar verificou-se a ocorrência de precipitação pouco 

significativa, de 1,8 mm no dia 02-08-2014 e de 0,1 mm no dia 03-08-2014, ambos durante a 

realização da campanha de amostragem no ponto P1. Durante a campanha de monitorização no 

ponto P2, não se registou a ocorrência de qualquer precipitação. 

3.1.2.4.2 Poluentes atmosféricos 

Matéria Particulada (PM10) 

Nas figs. 3.5 e 3.6 encontram-se representados os valores médios diários das concentrações de PM10, 

determinadas nos pontos analisados. 

 

 

Fig. 3.5 -  Valores médios diários da concentração de PM10 – Ponto P1 
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Fig. 3.6 -  Valores médios diários da concentração de PM10 – Ponto P2 

 

Verifica-se que os valores médios diários das concentrações de PM10 no ponto P1 variaram entre um 

valor mínimo de 7 μg/m3 (registado no dia e 02/08/2014) e um valor máximo de 21 μg/m3 (registado 

no dia 01/08/2014). O valor médio da concentração de PM10 durante a campanha, neste ponto foi de 

12 μg/m3. 

No ponto P2 os valores médios diários das concentrações de PM10 foram da mesma ordem de 

grandeza dos determinados no ponto P1, tendo variado entre um valor mínimo de 7 μg/m3 (registado 

no dia 09/08/2014) e um valor máximo de 16 μg/m3 (registado no dia 18/08/2014). O valor médio da 

concentração de PM10 durante a campanha neste ponto foi de 10 μg/m3, ligeiramente inferior ao 

registado no ponto P1. 

Os valores limites legalmente estabelecidos em Portugal para o poluente PM10 encontram-se 

estabelecidos no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, e encontram-se resumidos no quadro 3.2. 

 

Quadro 3.2 - Valores limites estabelecidos para as PM10 - DL 111/2002 

Tipo de valor Período considerado Valor Limite – PM10 (μg/m3) 
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No quadro 3.3 encontram-se resumidos os resultados obtidos para o poluente PM10, o que permite 

efetuar uma análise dos mesmos face à legislação referida. 

 

Quadro 3.3 – Resumo dos resultados obtidos para o poluente PM10 

 Valor Obtido – PM10 (μg/m3) 
Valor Limite (μg/m3) 

Ponto P1 Ponto P2 

Valor médio 12 10 40 

Valor máximo diário 21 16 50 

 

A análise dos dois quadros anteriores permite retirar as seguintes conclusões: 

− A média das concentrações de PM10 durante a campanha de avaliação nos dois pontos de 

amostragem (12 µg/m3- ponto 1; 10 µg/m3 – ponto 2) apresentaram valores significativamente 

inferiores ao valor limite estabelecido para proteção da saúde humana (40 µg/m3). 

− A comparação efetuada é meramente indicativa, já que os valores limites estabelecidos são 

relativos a um ano de resultados, enquanto que, a campanha de avaliação teve apenas a 

duração de 7 dias em cada ponto. 

− Durante as campanhas de avaliação, que tiveram a duração global de 14 dias (7 dias em cada 

local), não se verificou a ultrapassagem do valor limite diário estabelecido para proteção da 

saúde humana 50 µg/m3). Realça-se que aquele valor limite não pode ser excedido em mais de 

35 vezes em cada ano civil. 

3.1.2.4.3 Rosas de poluição 

Na fig. 3.7 encontram-se representados as rosas de poluição dos poluentes medidos, com base nos 

valores médios horários. 

Analisando as rosas de poluição do ponto 1 verifica-se que, de um modo geral, e comparando com os 

dados da fig. 3.4, as concentrações de PM10 não evidenciam qualquer tendência significativa, 

refletindo apenas a predominância da direção dos ventos durante a realização das campanhas de 

amostragem. De salientar ainda, que as concentrações não ultrapassaram o valor limite legislado, 

em qualquer dos dois locais avaliados. 
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Apresentam-se no quadro 3.4 um resumo dos resultados obtidos nas estações de qualidade do ar em 

consideração, para o poluente PM10 nos últimos anos. 

 

Quadro 3.4 – Resultados de PM10 obtidos nas estações de qualidade do ar 

Zona/Aglomeração Tipo de 
estação 

Estação 
(concelho) Ano Média anual 

(μg/m3) 
Nº dias 
>VL+MT 

Zona Centro 
Litoral 

Regional de 
Fundo 

Ervedeira 
(Leiria) 

2008 15 4 

2009 16 1 

2010 20 6 

2011 26 17 

2012 22 15 

2013 20 2 

Regional de 
Fundo 

Montemor-o-
Velho 

(Montemor-o-
Velho) 

2008 20 8 

2009 21 4 

2010 21 3 

2011 25 23 

2012 20 9 

2013 19 4 

Zona Centro 
Interior 

Regional de 
Fundo 

Salgueiro 
(fundão) 

2008 12 0 

2009 13 0 

2010 15 7 

2011 11 0 

2012 13 5 

2013 11 1 

Regional de 
Fundo 

Fornelo do 
Monte 

(Vouzela) 

2008 10 3 

2009 13 1 

2010 15 6 

2011 15 4 

2012 13 3 

2013 14 7 

VL – Valor limite; VL+MT – Valor limite acrescido de margem de tolerância 
 

Os dados de qualidade do ar apresentados no quadro anterior permitem verificar que não se têm 

verificado situações de excedência aos valores limites legalmente estabelecidos, tanto em termos de 

concentração média anual, como em termos do número de excedências ao valor limite diário. 
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3.2 Qualidade acústica 

3.2.1 Metodologia 

Foi efetuado um levantamento das características acústicas do local de implantação do projeto, 

nomeadamente junto aos recetores sensíveis potencialmente afetados pela atividade a desenvolver 

na pedreira “Pisca 2”. 

As medições acústicas foram efetuadas sem a ocorrência de qualquer atividade extrativa na pedreira 

em avaliação, possibilitando desta forma a determinação do ruído residual junto dos recetores 

sensíveis. 

Os resultados deste levantamento são enquadrados na legislação em vigor sobre a matéria, 

designadamente o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de Janeiro. 

O Relatório completo referente à campanha de avaliação da qualidade acústica do local é incluído 

nos Anexos Técnicos - Relatório Técnico 2, parte integrante do EIA. 

3.2.2 Principais fontes de ruído na zona em estudo 

Quanto às fontes de ruído identificadas na zona em estudo, com potencial influência nos recetores 

sensíveis identificados verifica-se a existência de: 

 fontes industriais:  

• uma unidade industrial contígua, localizada a nordeste da área da pedreira, uma 

antiga instalação produtora de abobadilhas cerâmica e que atualmente desenvolve 

uma atividade de produção de pellets; 

 tráfego rodoviário:  

• a Estrada Municipal CM1207 (que liga as populações de Carapinhal e Vidual), que se 

desenvolve no sentido SW-NE, nas proximidades do limite SE da área da pedreira 

“Pisca 2”; 

• tráfego das vias locais, caracterizadas por tráfego muito pouco significativo e 

pontual. 

 ruído “habitacional”: ruído originado nas próprias aglomerações habitacionais, tais 

como movimentação de pessoas, animais domésticos e atividades agrícolas. 
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3.2.3 Identificação e localização de recetores sensíveis na zona em estudo 

Com vista à identificação dos recetores sensíveis eventualmente expostos ao ruído originado pela 

atividade a desenvolver na pedreira “Pisca 2”, procedeu-se a análise cartográfica e a levantamento 

de campo na zona. 

A identificação dos recetores sensíveis foi efetuada através da identificação das povoações mais 

próximas da área da pedreira em cada direção. Foi identificada a povoação de Carapinhal como 

sendo a mais exposta, quer devido à proximidade da pedreira, quer pelo facto de vir a ser 

atravessada pelos camiões que efetuarão o transporte da argila extraída para a unidade industrial da 

Umbelino Monteiro (localizada em Meirinhas, Pombal). Nesta povoação foi selecionado um local de 

medição, local R1. 

A Norte da área da pedreira, foi identificada a localidade de Pedreira, a qual, apesar de localizada a 

distância significativa (cerca de 1500 m), é a que se encontra mais próxima da pedreira. Nessa 

localidade foi definido um local de medição, denominado por R2. 

O ruído originado pela atividade a desenvolver na pedreira estará associado, por um lado, à 

atividade extrativa propriamente dita (desmatação, decapagem, descubra, desmonte e carga) e, por 

outro, à atividade de transporte das matérias-primas extraídas para a unidade fabril da Umbelino 

Monteiro (em Meirinhas, Pombal). 

Os recetores sensíveis identificados sofrerão potencialmente influência do ruído originado pela 

totalidade da atividade a desenvolver (exploração e transporte), sendo que o contributo mais 

significativo em cada um dos recetores sensíveis estará associado à sua proximidade relativamente 

às atividades ruidosas (exploração e transporte), bem como aos níveis de ruído de fundo existentes 

(com origem em todas as restantes fontes ruidosas).  

No capítulo 5, relativo a “Avaliação de Impactes” é efetuada uma análise mais detalhada sobre este 

aspeto. 

Assim, em termos de ocupações humanas sensíveis, na aceção do Decreto-Lei n.º 9/2007, foram 

identificados os recetores sensíveis indicados no quadro 3.5. A avaliação acústica foi efetuada nestes 

recetores sensíveis identificados (Fig. 3.9). 
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Quadro 3.5 – Identificação de recetores sensíveis ao ruído 

Ponto Latitude Longitude Recetores sensíveis 

Ponto R1 40º 06’ 16.53’’ N 08º 19’ 48.68’’ O 
Pretende-se com este ponto avaliar a povoação de 
Carapinhal, sendo este ponto localizado cerca de 700 m 
a SSW dos limites da área da pedreira. 

Ponto R2 40º 07’ 42.95’’ N 08º 19’ 55.47’’ O 
Pretende-se com este ponto avaliar a povoação de 
Pedreira, sendo este ponto cerca de 1500 m a norte dos 
limites da área da pedreira 

 

 

Fig. 3.9 -  Localização dos pontos de avaliação de níveis de ruído 

 

3.2.4 Resultados obtidos 

Condições de monitorização 

Apresentam-se nos quadros 3.6 e 3.7 as informações relativas às condições registadas durante a 

realização das medições acústicas. 
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Quadro 3.6 - Condições meteorológicas durante a realização das medições – Ponto R1 

 

 

 

 

Dia Hora
Temperatura 

(ºC)

Humidade 
Relativa  
(%)

Direcção 
Média do 
Vento 

26‐08‐2014 13:39 ‐ 13:54 29,4 61 NO

26‐08‐2014 14:02 ‐ 14:17 30,5 56 NO

26‐08‐2014 14:28 ‐ 14:43 28,9 58 NO

26‐08‐2014 14:53 ‐ 15:08 30,1 54 N

26‐08‐2014 15:11 ‐ 15:26 30,0 51 NO

26‐08‐2014 15:32 ‐ 15:47 30,9 50 ONO

27‐08‐2014 09:31 ‐ 09:46 20,8 91 ONO

27‐08‐2014 09:51 ‐ 10:06 21,5 89 ENE

27‐08‐2014 10:08 ‐ 10:23 22,3 86 NNO

27‐08‐2014 10:35 ‐ 10:50 23,7 83 ONO

26‐08‐2014 20:31 ‐ 20:46 24,3 69 NO

26‐08‐2014 21:00 ‐ 21:15 23,6 74 NO

27‐08‐2014 20:02 ‐ 20:17 24,6 55 NO

27‐08‐2014 20:20 ‐ 20:35 23,8 58 O

26‐08‐2014 23:15 ‐ 23:30 20,9 82 N

26‐08‐2014 23:46 ‐ 00:01 20,4 84 N

26‐08‐2014 00:20 ‐ 00:35 19,8 86 NNO

27‐08‐2014 02:36 ‐ 02:51 19,7 82 N

27‐08‐2014 03:08 ‐ 03:23 20,1 81 NNE

27‐08‐2014 03:56 ‐ 04:11 20,3 81 NNE

0,64

0,5 Céu Limpo

1,25 Céu Limpo

0,5 Céu Limpo

0,28 Céu Limpo

0,5 Céu Limpo

0,08 Céu Limpo

Céu Limpo

3,61 Céu Limpo

0,94
Céu pouco 
nublado

1,11
Céu pouco 
nublado

Céu pouco 
nublado

1,83 Céu Limpo

2,14 Céu Limpo

2,56

Céu Nublado

Velocidade Média 
do Vento (m/s)

Nebulosidade

1,69

3,44 Céu Nublado

2,14 Céu Nublado

Céu Nublado

2,58 Céu Nublado

2,11 Céu Nublado

2,81

1,31
Céu pouco 
nublado
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Quadro 3.7 - Condições meteorológicas durante a realização das medições – Ponto R2 

 

 

Todas as medições foram efetuadas de acordo com as normas técnicas aplicáveis, nomeadamente a 

Norma Portuguesa NP 1730 e a Circular Clientes n.º 02/2007 do IPAC, referente a representatividade 

das amostragens de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007. Assim, foram consideradas duas amostras 

Dia Hora
Temperatura 

(ºC)

Humidade 
Relativa  
(%)

Direcção 
Média do 
Vento 

26‐08‐2014 15:56 ‐ 16:11 32,0 45 ONO

26‐08‐2014 16:34 ‐ 16:49 33,1 43 N

26‐08‐2014 16:51 ‐ 17:06 31,8 42 NO

26‐08‐2014 17:09 ‐ 17:24 30,6 46 NO

26‐08‐2014 17:27 ‐ 17:42 30,3 49 ONO

26‐08‐2014 17:45 ‐ 18:00 29,6 50 NO

27‐08‐2014 11:18 ‐ 11:33 25,3 72 NNO

27‐08‐2014 11:46 ‐ 12:01 27,7 62 N

27‐08‐2014 12:20 ‐ 12:35 30,3 56 N

27‐08‐2014 12:55 ‐ 13:10 32,0 46 N

26‐08‐2014 21:40 ‐ 21:55 22,9 76 NNO

26‐08‐2014 22:06 ‐ 22:21 22,4 78 NE

27‐08‐2014 21:17 ‐ 21:32 22,4 65 ONO

27‐08‐2014 22:06 ‐ 22:21 20,9 70 S

26‐08‐2014 01:00 ‐ 01:15 19,2 86 N

26‐08‐2014 01:35 ‐ 01:50 18,8 88 SSO

26‐08‐2014 02:06 ‐ 02:21 18,3 88 N

27‐08‐2014 04:37 ‐ 05:06 20,2 85 NO

27‐08‐2014 05:06 ‐ 05:21 20,3 84 E

27‐08‐2014 05:50 ‐ 06:05 19,9 82 NE

1,69
Céu pouco 
nublado

0,67 Céu Limpo

0,67 Céu Limpo

1,89 Céu Limpo

0,5 Céu Limpo

0,31 Céu Limpo

0,5 Céu Limpo

1,56
Céu pouco 
nublado

1,61
Céu pouco 
nublado

1,67 Céu Limpo

1,17 Céu Limpo

1,03 Céu Limpo

0,39 Céu Limpo

1,89 Céu Nublado

Céu Nublado

2,81 Céu Nublado

2,14 Céu Nublado

2,11
Céu pouco 
nublado

Velocidade Média 
do Vento (m/s)

Nebulosidade

3,03 Céu Nublado

3,0

3,25 Céu Nublado
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de ruído ambiente, em cada um dos períodos de referência. O conjunto de amostras em cada ponto 

pretendeu a obtenção de um valor representativo em cada período de referência, tendo em 

consideração as fontes sonoras relevantes em cada ponto. 

Resultados 

No Quadro 3.8 é apresentado um resumo dos valores do ruído residual medidos nos recetores 

sensíveis identificados na área envolvente da pedreira “Pisca 2”, para os períodos de referência 

diurno, entardecer e noturno, determinado sem qualquer atividade a decorrer na pedreira. Para 

dados mais detalhados, ver o Relatório Técnico em anexo ao presente EIA. 

 

Quadro 3.8 - Nível sonoro contínuo equivalente do ruído residual: períodos de referência diurno, 

entardecer e noturno 

Ponto 
LAeqResidual (dB(A)) 

Diurno (7-20h) Entardecer (20-23h) Noturno (23-7h) 

Ponto R1 34,7 33,4 32,4 

Ponto R2 36,7 35,2 34,9 

 

No Quadro 3.9 é apresentado os indicadores de ruído (níveis sonoros médios de longa duração) para 

os diversos períodos de referência (Ld – período diurno, Le – período do entardecer e Ln - período 

noturno), bem como o indicador de incomodidade global (Lden), calculados de acordo com o 

estipulado na alínea j) do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, para a situação de 

ausência de atividade na pedreira. 

 

Quadro 3.9 - Indicadores de ruído (níveis sonoros médios de longa duração) (situação de pedreira 

parada) 

Ponto 
Indicador de ruído 

Ld (dB(A)) Le (dB(A)) Ln (dB(A)) Lden (dB(A)) 

Ponto R1 35 33 32 39 

Ponto R2 37 35 35 42 

 

 



 

 

Proj. nº 332.27208 Rel. nº 332.27208-3/13 Revisão: 0 Data: Outubro 2014 
 
 

AA/MA  Página 59 de 255 

 

3.2.5 Avaliação de resultados 

De acordo com o art.º 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, as atividades ruidosas permanentes (como será 

o caso da atividade da pedreira em análise), nas envolventes de zonas sensíveis ou mistas ou nas 

proximidades dos recetores sensíveis estão sujeitas ao cumprimento de dois tipos de critérios: 

• Valores limites de exposição 

• Critério de incomodidade 

Apresenta-se de seguida uma breve análise dos resultados obtidos, face a cada um destes critérios. 

3.2.5.1 Valores limites de exposição 

De acordo com o ponto 2 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 9/2007, “compete aos municípios 

estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território a classificação, a delimitação e a 

disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas”. 

Conforme estipulado no ponto 1 do artigo 11º do Decreto-Lei 9/2007 “as zonas mistas não devem 

ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e 

superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln”; e “as zonas sensíveis não devem ficar expostas a 

ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), 

expresso pelo indicador Ln”. 

De acordo com o Plano Diretor Municipal de Miranda do Corvo, designadamente a sua Planta de 

Ordenamento – Zonamento Acústico (Anexos Técnicos - Anexo 3.3), a zona de localização da 

pedreira, bem como a sua proximidade imediata não se encontra classificada em termos acústicos. 

No entanto, as povoações de Carapinhal e de Pedreira encontram-se classificadas como zonas 

mistas. 

Na figura seguinte encontram-se representados os resultados obtidos na situação de ausência de 

atividade na pedreira, face aos valores limites de exposição referidos. 
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Fig. 3.10 -  Resultados obtidos, face aos limites de exposição definidos para zonas mistas 

 

Assim, considerando os limites de exposição correspondentes a zonas mistas, conforme classificação 

dos locais avaliados, verifica-se que os mesmos não são ultrapassados, tanto no que respeita aos 

valores limites de exposição Lden como ao Ln em nenhum dos locais (recetores sensíveis) avaliados 

(Fig. 3.10). 

3.2.5.2 Critério de incomodidade 

De acordo com o definido na alínea b) do ponto 1 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, as 

atividades ruidosas permanentes devem cumprir, para além dos valores limites de exposição, o 

critério de incomodidade2, conforme indicado no quadro 3.10. 

 

Quadro 3.10 - Limites máximos para o critério de incomodidade 

Período de referência Critério de incomodidade – 
limite máximo (dB(A)) 

Diurno 5 

Entardecer 4 

Noturno 3 

                                                   

2 Definido como “diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do 

ruído particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual”. 
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A avaliação deste critério de incomodidade será efetuada de forma prospetiva no capítulo 5, sendo 

aí apresentados os resultados previstos (obtidos por modelação) para os níveis de ruído ambiente nos 

locais em avaliação, considerando a atividade a desenvolver na pedreira.  

A análise desses resultados possibilitará a avaliação do cumprimento dos critérios do Regulamento 

Geral do Ruído, e, caso o mesmo não seja cumprido, o estudo de medidas corretivas com vista a 

assegurar o seu integral cumprimento. 

3.3 Paisagem 

3.3.1 Metodologia 

A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, resultado da influência mútua entre os 

diferentes fatores naturais e culturais e que evoluem em conjunto ao longo do tempo. 

Tendo em conta o tipo de atividade a desenvolver e a exploração já efetuada, assim como a 

paisagem em que se insere, a delimitação da área de influência visual do projeto considerou 

parâmetros inerentes às condições de observação, nomeadamente a rede viária, a densidade e 

proximidade populacional, as principais linhas de relevo e a ocupação do solo. Estes parâmetros 

foram analisados para distâncias consideradas relevantes e em função da sua facilidade de perceção 

visual, tendo sido efetuada uma breve análise da visibilidade sobre a área da pedreira a partir da sua 

envolvente. 

Na análise da paisagem utilizaram-se parâmetros relativos à qualidade e absorção visual da mesma. 

Tendo em conta que a capacidade de absorção visual da paisagem define-se como a capacidade que 

esta apresenta para absorver ou disfarçar visualmente as atividades humanas, sem alterar o seu 

carácter e a sua qualidade visual. 

Neste sentido, a qualidade da paisagem é avaliada em termos de valorização e/ou avaliação dos seus 

atributos (reação humana a estímulo estético) e a absorção visual refere-se à capacidade da 

paisagem suportar um impacte visual, em função de aspetos geomorfológicos e ocupação do solo. 

O enquadramento da paisagem foi realizado a nível regional e local, com base na informação escrita 

e cartográfica disponível, bem como na visita ao local. 

3.3.2 Enquadramento e caraterização paisagística regional 

O concelho de Miranda do Corvo, pertencente ao distrito de Coimbra, está inserido no Pinhal Interior 

Norte (NUT III), da Região Centro de Portugal. 

Este município apresenta uma densidade populacional de 103,15 habitantes/km2 e habitado, no seu 

conjunto, por cerca de 13 000 habitantes, confina com os concelhos de Coimbra (NW), Vila Nova de 
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Poiares (NE), Lousã (SE), Figueiró dos Vinhos (S), Penela (SW) e Condeixa-a-Nova (W), sendo 

constituído por cinco freguesias (Miranda do Corvo, Lamas, Rio Vide, Semide e Vila Nova) que 

abrangem, no seu conjunto, uma área aproximada de 127 Km². 

A superfície do concelho apresenta uma topografia bastante variada, em que grande parte apresenta 

características montanhosas e apenas 20% possui capacidades para aproveitamento agrícola. 

No lado nascente e sul situa-se o maciço da serra da Lousã, que se estende até à Serra do Espinho, 

onde se atinge a altitude de 963 m, e às povoações da serra de Vila Nova, onde confronta com os 

concelhos de Penela e Figueiró dos Vinhos; para o norte situa-se a serra de Semide, que atinge o seu 

ponto mais alto no "castelo", com 413 m, próximo da povoação do Senhor da Serra. A poente o ponto 

mais elevado é conhecido pelo "cabeço", descendo então para um planalto onde se situa a freguesia 

de Lamas. É na bacia contornada por estas elevações, a qual constitui uma depressão fluvial, que se 

situa a vila de Miranda do Corvo e algumas das povoações mais importantes. 

A serra da Lousã é a área que apresenta os maiores declives, ultrapassando por vezes os 16%, no 

entanto, as vertentes sobre o rio Ceira e as encostas a norte integradas no complexo cristalofílico 

também revelam declives pronunciados. Por outro lado, na Bacia de Miranda do Corvo o declive é 

quase inexistente e as áreas com valores mais moderados situam-se na faixa central e SW do 

concelho. 

No concelho destacam-se duas bacias hidrográficas com elevada importância na região, 

correspondentes às principais linhas de água que o intersetam, a bacia do rio Dueça e do rio Ceira. O 

rio Dueça corre sensivelmente no sentido S-N e tem como principal afluente a ribeira da Alheda, a 

sua nascente ocorre na costa oriental do Monte Vez, em Penela, mas a maior parte do seu curso é no 

concelho de Miranda, onde entra no lugar da Retorta, até ao fundo do lugar do Vale do Açor, 

acabando por desaguar no rio Ceira, junto à povoação com o mesmo nome. O rio Ceira atravessa a 

parte norte do concelho (sentido E-W), desde Segade até ao Cabouco, evidenciando pouca expressão 

no território do município. 

A rede hidrográfica reflete o carácter mediterrâneo do clima da região, uma vez que tanto o rio 

Dueça como o rio Ceira, assim como os seus afluentes apresentam caraterísticas de resposta rápida à 

precipitação intensa, próprias de certas épocas do ano. 

Esta região, incluída na “Zona Agrária do Pinhal”, engloba a maior mancha florestal do País (120 mil 

hectares), sendo constituída por solos relativamente pobres, sujeitos a elevado grau de erosão, com 

baixa capacidade de retenção de água e acentuado declive. São inúmeros os locais e miradouros dos 

quais se pode desfrutar de paisagens deslumbrantes a espraiar de vista. 
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O coberto vegetal da região caracteriza-se pela predominância do pinheiro e eucalipto que ocupa 

vastas manchas do território, nomeadamente a parte norte do concelho e na zona do maciço da 

serra da Lousã. A expansão florestal com base na espécie de crescimento rápido, o eucalipto, tem 

vindo nos últimos anos a ameaçar a variedade da floresta, colocando mesmo em risco de extinção 

determinadas espécies autóctones. 

Na zona ocidental do concelho e na Bacia de Miranda do Corvo e envolvente além do pinheiro e 

eucalipto, predominam ainda o olival, o pomar e a vinha. Tanto nas zonas agrícolas como nas zonas 

florestais, domina claramente a propriedade privada de estrutura minifundiária. 

No entanto, apesar de se ter rendido ao crescimento urbano, adquirindo uma componente de 

“dormitório” da cidade de Coimbra, a vila de Miranda do Corvo mantém inalteradas as 

características do seu centro histórico. 

3.3.3 Enquadramento e caraterização paisagística local 

A pedreira em análise localiza-se numa área caraterizada, em termos morfológicos, por um relevo 

ondulado de declives moderados. As cotas naquela zona variam entre os 230 m e os 300 m, 

diminuindo a altitude para sul, com aproximação à vila de Miranda do Corvo. 

Esta zona não é atravessada por nenhuma linha de água, encontrando-se sobre a linha de cumeada 

que faz a separação entre as bacias hidrográficas do rio Dueça e do rio Ceira. 

O uso do solo é traduzido pelo eucaliptal e algum pinhal, com um sub-bosque pouco denso e pobre, 

com algumas zonas sujeitas a extração de argilas, junto à pedreira e nas imediações. 

Devido à atividade extrativa que vem sendo realizada ao longo dos anos naquela zona, a área 

(pedreira e envolvente) encontra-se bastante alterada, apresentando várias depressões resultantes 

da exploração de argila. 

A área é caraterizada por um povoamento concentrado com existência de alguns lugares dispersos, 

destacando-se as povoações de Vidual e Carapinhal as que se encontram mais perto da pedreira, a 

cerca de 1,5 km para norte e para sul, respetivamente, as quais não têm acesso visual à exploração. 

3.3.4 Visibilidade da pedreira 

A visibilidade da pedreira foi analisada em alguns pontos de observação (fig. 3.11), nomeadamente 

nos mais críticos, tendo em conta a topografia do terreno, a vegetação existente na envolvente, o 

edifício vizinho, assim como as vias de comunicação. 
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Salienta-se que a pedreira além da via de comunicação apenas é visível a uma distância 

considerável, o que reduz a sua capacidade de perceção. 

 

 

Fig. 3.12 -  Ponto de observação a partir das imediações da instalação industrial 

 

Fig. 3.13 -  Vista da pedreira a partir da via de comunicação 
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A pedreira localiza-se numa outra unidade de paisagem onde a ocupação do solo é, 

predominantemente florestal, este coberto com o relevo existente irá ajudar a ocultar os pontos de 

observação na envolvente (fig. 3.14), resultando uma área de baixa sensibilidade visual devido à 

baixa qualidade visual e média a elevada capacidade de absorção visual. 

Em função das características intrínsecas do local em análise, podemos dizer que a intervenção 

humana inerente ao projeto altera parte da capacidade de absorção visual da paisagem, no entanto, 

essa alteração já se efetuou com a exploração que tem vindo a ser realizada, na zona da pedreira e 

envolvente. 

 

Fig. 3.14 -  Ponto de observação para o limite oeste da pedreira 

3.4 Solos e ocupação atual do solo 

3.4.1 Metodologia 

O solo é uma formação natural de espessura variável, constituída por materiais não consolidados, 

que ocorre na superfície terrestre, originada a partir de mudanças físicas, químicas e biológicas que 

atuam sobre as rochas ao longo de vários anos. 

Tendo em conta que as características e qualidades mais importantes de um solo prendem-se com as 

suas aptidões e restrições para as diversas atividades humanas, procedeu-se neste descritor à 

descrição e caracterização das unidades pedológicas, identificação da atual ocupação dos solos e 

respetiva aptidão agrícola, recorrendo para tal a cartografia e trabalhos de campo. 
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3.4.2 Caraterização 

Em virtude da envolvente próxima do projeto corresponder a uma área em que não se encontra 

publicada a carta de solos e carta de capacidade de uso do solo de Portugal (folha 242), à escala 

1:25 000, da Direcção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) e a área do projeto se 

situar no canto superior direito da folha 251, optou-se por realizar uma caraterização mais 

abrangente utilizando a base cartográfica “Atlas do Ambiente”. 

O concelho de Miranda do Corvo apresenta um relevo bastante irregular, variando entre os 200 

metros de altitude, nas áreas dos vales dos rios, e valores superiores a 900 metros de altitude, 

correspondentes à Serra da Lousã. 

Segundo a carta de solos de Portugal do “Atlas do Ambiente” e consequência daquele relevo e 

litologia associada, o concelho de Miranda do Corvo evidencia uma distribuição espacial de cinco 

manchas de solo: fluvissolos êutricos, litossolos êutricos associados a luvissolos, cambissolos dístricos 

(rochas sedimentares post-paleozóicas), cambissolos húmicos (xistos) e cambissolos crómicos  

(fig. 3.15). 

Esta classificação das unidades pedológicas segue a classificação de FAO (FAO, 1998) para a Carta de 

Solos da Europa, a qual é desagregada em grandes grupos de unidades pedológicas, no tipo de solo e 

associações de solos. 

De seguida são definidos os tipos de solo dos grandes grupos que se encontram no concelho de 

Miranda do Corvo: 

• Os fluvissolos são solos incipientes que resultam da adição de sedimentos transportados 

pelos cursos de água e em que os processos de formação do solo não atuaram ainda tempo 

suficiente para provocar quaisquer diferenciações; 

• Os litossolos são solos incipientes grosseiros e/ou pedrosos derivados de rochas consolidadas, 

com espessura efetiva inferior a 10 cm, sujeitos a forte erosão. Não apresentam horizontes 

definidos, podendo nalguns casos definir-se um horizonte A incipiente, de baixo teor 

orgânico, resultando em terrenos de fertilidade reduzida; 

• Os cambissolos são solos pouco evoluídos, de perfil AC, formados a partir de rochas não 

calcárias. O horizonte A é constituído por uma mistura de matéria orgânica mais ou menos 

humidificada e de pequenos fragmentos de rocha-mãe pouco alterada, denotando-se desta 

forma uma lenta degradação da rocha-mãe pelos fatores pedogenéticos. 
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Fig. 3.16 -  Secção do solo na zona em estudo 

 

Desta forma, verifica-se que nesta região a maior parte dos solos se formou a partir da alteração e 

desagregação dos materiais rochosos subjacentes, devido à constante ação dos vários agentes de 

meteorização. Assim, e dependendo da intensidade dos fenómenos de meteorização, das condições 

climatéricas, do relevo e do tipo de vegetação, tem-se materiais mais ou menos desagregados, com 

várias constituições químicas e orgânicas, de várias granulometrias e espessuras variadas. 

Relativamente aos usos do solo no concelho em análise, é de destacar a área florestal (incluindo 

matos), a qual ocupa 79% da superfície total do município, seguida da área agrícola, que ocupa 15% 

e outros usos, nomeadamente a ocupação urbana, que correspondem a 6%, de acordo com o 5º 

Inventário Florestal Nacional. 

Na carta de Capacidade de Uso do Solo de Portugal, do “Atlas do Ambiente”, segundo a fig. 3.17, 

observa-se essencialmente duas manchas de capacidade de uso do solo presentes na envolvente da 

pedreira, a classe A e a classe F, sendo esta última a classe que ocorre na área de implementação da 

pedreira. 

Os solos incluídos na classe A são suscetíveis de utilização agrícola intensiva, com poucas ou 

nenhumas limitações e sem riscos de erosão ou com ligeiros riscos. Enquanto os da classe F não são 

suscetíveis de utilização agrícola, mas apresentam boas caraterísticas para a utilização florestal, 
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3.5 Geologia e geomorfologia 

3.5.1 Metodologia 

A recolha de informação para a caracterização da área em estudo teve por base a análise da 

cartografia topográfica e geológica existente sobre a zona, procedendo-se também ao 

reconhecimento local, análise das tipologias das matérias-primas ocorrentes e à inventariação e 

consulta da bibliografia disponível. 

3.5.2 Geomorfologia 

O conselho de Miranda do Corvo insere-se na parte Norte do planalto central da Península (Meseta 

Norte), abrangendo a parte ocidental da Cordilheira Central Portuguesa, que separa a Meseta Norte 

da Meseta Sul e se prolonga para Espanha. 

Grande parte da área do concelho integra-se na plataforma do Mondego, a sul e na sua zona mais 

estreita, abrangendo parte da depressão tectónica da Lousã, onde se verificam os pontos de mais 

baixa altitude da Plataforma do Mondego (Fig. 3.20). 

A plataforma do Mondego corresponde a uma ampla superfície aplanada poligénica, deprimida entre 

a serra do Caramulo e o sistema montanhoso da Estrela, a qual inclina suavemente e estreita para 

SW. Os rios Mondego, Dão, Alva e seus afluentes correm na plataforma, numa direção predominante 

NE-SW e quase paralelos, formando ângulos agudos na sua junção. 

A ocidente do concelho localiza-se o Maciço Marginal de Coimbra, com orientação N-S e a este e a 

sul, a Cordilheira Central materializada pela Serra da Lousã. 

A região inclui, assim, três unidades geomorfológicas importantes: a Cordilheira Central, o Maciço 

Marginal e a Plataforma do Mondego. O seu contraste geomorfológico é uma consequência da 

diversidade litológica, da erosão e da tectónica que afetou a área. 

Em consequência o município, em termos físicos, apresenta-se com relevo diversificado, sendo 

possível identificar três áreas relativamente homogéneas. A primeira constitui a vertente noroeste 

da Serra da Lousã, que sobressai de todo o conjunto morfológico concelhio, atingindo os 900 m de 

altitude na fronteira com o Município de Figueiró dos Vinhos. Esta parte sul caracteriza-se por 

declives acentuados cobertos de pinheiro e eucalipto, em que o substrato rochoso pertence ao 

complexo xisto-grauváquico. 

A segunda área, no setor oeste do concelho, tem como elemento distintivo as colinas dolomíticas, de 

baixa altitude, compostas por rochas calcárias, que fazem antever o Maciço de Sicó- Alvaiázere, a 

sul.  
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Assim, a área principal do concelho corresponde às freguesias de Miranda e Vila Nova, situadas quase 

na totalidade na extensa bacia fértil que vai da vila até ao sopé da serra que corre da Lousã para o 

Espinhal. 

A zona norte do concelho é acidentada, identificando-se como serra de Semide, onde o Senhor da 

Serra atinge uma altitude cerca de 413 m no seu cume aplanado. A parte norte prolonga-se do rio 

Ceira até à vila, abrigando as freguesias de Semide e Rio de Vide. 

A zona sul do concelho é delimitada pela serra da Lousã e pelas ondulações irregulares que ligam 

com Penela. A parte poente é constituída pela freguesia de Lamas, formada por terras que lhe dão o 

nome e onde predomina o cultivo da vinha.  

Os locais de cota mais baixa correspondem aos vales encaixados do rio Ceira e ao lugar do Bidoeiro. 

O Concelho é intersectado por duas importantes linhas de água: o rio Ceira, que cruza o Concelho 

num sentido este-oeste, na freguesia de Semide, de pouca expressão no conjunto do território, 

encontrando-se encaixado nos materiais do Complexo Xisto-Grauváquico e Cristalofílico; e o rio 

Dueça, com traçado sul-norte oriundo da orla Mesozóica, que percorre o Concelho pelo seu centro, 

incluindo a Vila, indo desaguar depois no rio Ceira a norte. Este último corre sempre em vale 

aprofundado, com algumas exceções entre Godinhela e Montoiro em que percorre um vale alargado 

passível de ser inundado em ocasiões de fortes caudais. 

3.5.3 Geologia regional 

A região em que se insere o projeto situa-se num setor do Maciço Hespérico, numa zona de contato 

entre da Zona de Ossa Morena (ZOM) e da Zona Centro Ibérica (ZCI). A linha de sutura entre estes 

dois grandes compartimentos geotectónicos, que mantém uma direção ESE-WNW de Córdova a 

Abrantes, inflete depois como cizalhamento destrógiro de direção N-S (Zona de Cizalhamento de 

Porto-Tomar), confundindo-se quase com o limite entre o Maciço Hespérico e o bordo este da Orla 

Meso-Cenozóica (fig. 3.21). 

Em consequência, o concelho de Miranda do Corvo em termos litológicos é muito diversificado 

possuindo afloramentos de rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares, com idades que vão 

desde o Proterozóico ao Quaternário. Afloram rochas magmáticas intrusivas e extrusivas e o 

metamorfismo presente tem cariz regional e localmente de contacto, quando associado a rochas 

magmáticas. 

Os depósitos do Cretácico são siliciclásticos de alimentação essencialmente granítica e assentam 

sobre o soco metassedimentar (Grupo das Beiras = Complexo Xisto-Grauváquico), exceto no extremo 

sul da região da Lousã, onde se depositaram sobre granitóides.  
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Os sedimentos mais antigos correspondem ao Grupo do Buçaco e às Areias de Buçaqueiro. As 

formações do Cretácico, em especial as do Grupo do Buçaco, são predominantemente aflorantes a 

SW da Serra do Bidueiro que constitui um sinclinal quartzítico varisco. 

O enchimento cenozóico é, também, essencialmente siliciclástico e assenta sobre o Mesozóico 

(Cretácico na região) ou sobre o soco hercínico, para leste. As formações do Terciário mais antigas 

são arenosas e feldspáticas, constituindo o Grupo da Beira Alta. Os sedimentos do Terciário mais 

recentes constituem o Grupo da Serra de Sacões, que corresponde a uma sequência 

predominantemente conglomerática muito espessa (340 m), ocupando uma vasta superfície 

sobretudo a NE da Serra do Bidueiro. É nos sedimentos terciários, que se encontram litótipos com 

aptidão para matérias-primas utilizadas em Cerâmica de Construção. 

Os depósitos, de aluvião e terraço fluvial, do Quaternário, relacionados com a drenagem atual, são 

pouco representativos devido ao frequente forte encaixe das linhas de água, na região (fig. 3.22). 

Grupo do Buçaco 

O Grupo de Buçaco datado do Cretácico Inferior a Superior caracteriza-se pelo predomínio do 

conteúdo arenoso, mal calibrado e abundante matriz caulinítica de cor esbranquiçada, apresentando 

por vezes manchas vermelhadas ou violetas. Os clastos são de origem predominantemente granítica, 

tendo sido depositados por sistemas de planície aluvial. Este grupo é constituído por arcoses, 

arcosarenitos, quartzarenitos e conglomerados e apresenta uma espessura máxima de 180 m. 

Este grupo integra três formações, cuja atitude é genericamente horizontal, exceto junto de falhas 

inversas, onde as camadas são basculhadas, sendo da base para o teto: Formação de Lomba do 

Alveite, Formação de Choisa e Formação de Picadouro. 

Formação de Buçaqueiro 

A Formação de Buçaqueiro (areias de Buçaqueiro) assenta em disconformidade sobre o Grupo do 

Buçaco e é constituída por camadas amareladas ou esbranquiçadas de arcosarenito a quartzarenito, 

micáceo, alternando com lutitos de cor vermelha. Nas fácies arenosas, mais abundantes que as 

fácies lutíticas, predominam areias médias a grosseiras. 

Esta formação apresenta uma espessura máxima de 70 m em Carapinhal, a qual diminui 

progressivamente para oeste. 
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Grupo da Beira Alta 

Os sedimentos do Terciário mais antigos da Plataforma do Mondego inserem-se no Grupo da Beira 

Alta, que assenta sobre sedimentos do Cretácico, ou sobre rochas metassedimentares e rochas 

granitóides. É sobreposto em discordância angular ou disconformidade pelo Grupo da Serra de 

Sacões, exceto na região do batólito das Beiras, onde o limite superior representa o nível de 

colmatação sedimentar, já que foi a única unidade do Terciário a depositar-se. O grupo da Beira Alta 

compreende duas formações arcósicas: Formação de Côja e Formação de Lobão. 

Grupo da Serra de Sacões 

Na depressão tectónica de Miranda do Corvo, conservam-se unidades que testemunham a deposição 

aluvial no sopé da Serra da Lousã e do Maciço Marginal de Coimbra, durante o Miocénico final ao 

Pliocénico, originando o Grupo de Sacões.  

Este grupo é constituído por fácies conglomeráticas e lutíticas, traduzindo sedimentação em cones 

aluviais, no sopé de escarpas tectónicas, o qual integra três formações separadas por discordâncias, 

as quais testemunham as primeiras três fases de soerguimento regional a partir de meados do 

Tortoniano e que definem o essencial do relevo atual. 

As formações da base para o teto são: Formação de Campelo, Formação de Telhada e Formação de 

Santa Quitéria. No concelho de Miranda do Corvo estão bem representadas as duas primeiras, com 

uma espessura média de 130 m, sendo a primeira a formação produtiva de matérias-primas 

cerâmicas. 

Os acidentes tectónicos mais expressivos que afetam a região em estudo, correspondem ao 

prolongamento da zona de cisalhamento Porto-Tomar, localmente identificada como falha de 

Miranda do Corvo, e a falha Lousã-Seia, na bordadura da Cordilheira Central 

A falha da Lousã-Seia é uma falha inversa com orientação NE-SW, que se movimentou por várias 

fases. A orientação das falhas principais, falha de Miranda do Corvo-Vérin (a W) e a falha da Lousã-

Seia (a SE) delimitam a depressão da Lousã, que convergindo na região, formam uma bacia em 

cunha. O interior da bacia apresenta o soco com fracturação N5º-25ºE. Estas falhas são cortadas por 

falhas N55ºE e pelas suas conjugadas, que por sua vez são afetadas pelas anteriores (N5º-25ºE), 

atualmente ativas. São estas duas famílias de falhas que marcam o aspeto da paisagem. 

3.5.4 Geologia local 

A pedreira “Pisca 2”, objeto de exploração de matérias-primas argilosas, inclui-se no Grupo de 

Sacões, o qual conforme referido anteriormente é constituído por depósitos fluviais com composição 

essencialmente quartzítica e quartzosa, ricos em argila. 
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As formações desta unidade litostratigráfica presentes na zona da pedreira são a Formação de 

Telhada no topo e na base a Formação de Campelo (Fig. 3.23): 

 

Formação de Telhada 

 

Formação de Campelo 

 
Conglomerados 

 
Lutitos 

 
Arenitos 

Fig. 3.23 -  Perfil estratigráfico tipo na zona da pedreira “Pisca 2” 

(Adaptado de Cunha, 1992) 

 

Formação de Telhada 

A Formação de Telhada apresenta como caraterística uma cor vermelha intensa, associada à matriz 

silto-argilosa com óxidos e hidróxidos de ferro e clastos de xisto e quartzo leitoso. É constituída por 

conglomerados maciços, imaturos e heterométricos intercalados com níveis areno-lutíticos, cuja 

fração arenosa é quartzosa. O cortejo argiloso é ilito-caulinitico, a que se associa significativa 

quantidade de goetite. 
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Esta unidade que assenta por desconformidade sobre a Formação de Campelo tem uma atitude de 

estratificação sub-horizontal e uma espessura que pode atingir cerca de 40 m. 

Formação de Campelo 

A Formação de Campelo é constituída por uma alternância de camadas conglomeráticas e lutíticas, 

com predomínio das primeiras, sendo a litologia dos clastos essencialmente xistenta e o cortejo 

argiloso é rico em ilite, associada à caulinite e esmectite. 

Esta formação articula-se segundo uma macrossequência básica positiva em que, aos conglomerados 

basais, sucedem verticalmente lutitos. Esta sequência sedimentar traduz um antigo sistema de cone 

aluvial. 

Apresenta uma cor verde acinzentada ou amarelada e uma atitude genericamente horizontal com 

uma espessura máxima de 50 m. Inferiormente esta formação contacta por desconformidade com a 

Formação de Buçaqueiro. 

As unidades lutiticas desta formação, pelas suas características mineralógicas, físicas e tecnológicas, 

constituem matérias-primas de utilização cerâmica, no segmento estrutural de construção. 

3.6 Fatores socioeconómicos 

3.6.1 Metodologia  

A análise demográfica, social e económica é, em qualquer processo de planeamento, um passo 

indispensável para fundamentar estratégias de intervenção territorial. Mais do que conhecer os 

valores relativos aos quantitativos ou às densidades populacionais, é essencial perceber a qualidade 

da estrutura do conjunto dos indivíduos residentes no concelho, a sua distribuição por grupos etários 

e as condições sociais e económicas em que vivem. 

A presente abordagem teve como principais fontes de informação os dados disponibilizados pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE) para os diversos temas abordados (população, habitação, 

economia, agricultura, condições de vida da população, entre outros), as informações 

disponibilizadas pela Câmara Municipal de Miranda do Corvo e alguma bibliografia consultada. 

A metodologia utilizada privilegiou a análise quantitativa, qualitativa, comparativa e prospetiva dos 

dados recolhidos essenciais à caracterização socioeconómica do concelho de Miranda do Corvo, 

contudo e particularmente no que respeita à informação de índole estatística, a qualidade, 

atualidade e desagregação espacial das variáveis estatísticas de natureza demográfica disponíveis no 

nosso país, colocaram algumas limitações ao emprego dos métodos clássicos de abordagem em 

demografia pelo que a análise efetuada foi sujeita a adaptações pontuais no sentido de se 

compatibilizar com a informação disponível. 
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A caracterização e análise dos impactes do projeto na componente socioeconómica centrar-se-á à 

escala regional, nomeadamente a análise sumária da região Centro e também da sub-região Pinhal 

Interior Norte. Será feita também uma análise local, nomeadamente no concelho de Miranda do 

Corvo e freguesias, abordando a taxa de crescimento da população, a estrutura etária e familiar, a 

evolução das atividades económicas por sector de atividade, tendo em atenção os subsetores e 

ramos de atividade que geram maiores impactes sobre o concelho, bem como a distribuição da 

população segundo o nível de ensino, saúde e assistência social, entre outros indicadores de 

desenvolvimento. 

3.6.2 Caraterização geral da região Centro 

A região Centro é um território composto por sub-regiões com características diferenciadas. 

Podemos encontrar zonas desenvolvidas, densamente povoadas e onde predominam os sectores da 

indústria e dos serviços. Trata-se de espaços bem apetrechados do ponto de vista de infraestruturas 

sociais, possuindo vários hospitais e centros de saúde, assim como escolas, jardins-de-infância e 

lares de idosos e onde as acessibilidades permitem uma fácil comunicação entre as localidades. Mas 

também encontramos áreas com cariz marcadamente rural, onde escasseia uma população, de si já 

bastante envelhecida, em resultado da saída das pessoas em busca de melhores condições de vida, 

possuindo menos infraestruturas coletivas e onde a rede viária é pouco densa, dificultando, desta 

forma, a mobilidade das pessoas entre os diferentes locais. 

Possui uma área total de 28 179 km² (31% do Continente), apresentando em 2012 uma população de  

2 298 938 habitantes, o que representa cerca de 22% da população do País. 

Está incluída na Unidade de Nível I (NUT I) de Portugal Continental e compreende 12 Unidades de 

Nível III (NUT III): 

• Baixo Mondego  

• Baixo Vouga  

• Beira Interior Norte  

• Beira Interior Sul  

• Cova da Beira  

• Dão-Lafões  

• Médio Tejo  

• Oeste  

• Pinhal Interior Norte  

• Pinhal Interior Sul  

• Pinhal Litoral  

• Serra da Estrela  



 

 

Proj. nº 332.27208 Rel. nº 332.27208-3/13 Revisão: 0 Data: Outubro 2014 
 
 

AA/MA  Página 82 de 255 

 

A região Centro compreende 100 concelhos (25,2% do total nacional) e corresponde, 

territorialmente, à antiga província da Beira. É geralmente dividida em duas grandes regiões 

distintas: a Beira Litoral, correspondente aos distritos de Aveiro, Coimbra, Viseu e Leiria, e a Beira 

Interior, que compreende os distritos da Guarda e de Castelo Branco. 

3.6.3 Caraterização geral da sub-região do Pinhal Interior Norte 

A sub-região do Pinhal Interior Norte compreende 14 municípios dos distritos de Coimbra e Leiria: 

Lousã, Miranda do Corvo, Penela, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Arganil, Castanheira de 

Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande e 

Tábua.  

Ocupa uma área de 2 617 Km2 (10% da área da região Centro) e em 2012 apresentava uma população 

de 129 120 habitantes. 

Esta sub-região apresenta uma localização estratégica na região Centro, entre o Interior e o Litoral, 

a qual é marcada pela heterogeneidade socioeconómica e demográfica, sendo notória a diferença 

entre os concelhos do interior e os que estão mais próximos da faixa litoral e das macro 

acessibilidades rodoviárias. 

3.6.4 Caraterização geral do concelho de Miranda do Corvo  

O concelho de Miranda do Corvo ocupa uma área com cerca de 127 Km2, que se encontra atualmente 

distribuída por quatro freguesias: Vila Nova, Lamas, Miranda do Corvo e a união de freguesias de Rio 

de Vide e Semide.  

Este município é limitado a nordeste pelo município de Vila Nova de Poiares, a leste pela Lousã, a 

sueste por Figueiró dos Vinhos, a sudoeste por Penela, a oeste por Condeixa-a-Nova e a noroeste por 

Coimbra. 

Comparando com os vários municípios da região onde se insere, o Pinhal Interior Norte, verifica-se 

que foi um dos concelhos que registou um aumento gradual da sua população residente nas últimas 

décadas, contrariando a lógica de despovoamento que se tem vindo a constatar no território 

envolvente. 

Uma das razões deste aumento deve-se à sua proximidade com a capital de distrito, Coimbra, a qual 

dista cerca de 20 km da vila de Miranda do Corvo, o que proporcionou um mercado imobiliário mais 

acessível ao poder económico dos agregados familiares mais jovens, que transformaram o concelho 

de Miranda do Corvo, nomeadamente a sede de concelho, numa alternativa válida à especulação 

imobiliária registada em Coimbra. 
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Outro fator importante prende-se com a questão das acessibilidades, uma vez que se encontra 

próximo da rede viária de distribuição nacional, nomeadamente a Estrada da Beira (EN 17), que liga 

os concelhos de Arganil, Vila Nova de Poiares, Lousã e Miranda do Corvo a Coimbra, a proximidade 

com a Autoestrada A1 (norte/sul), itinerários IC6 e IC7 (litoral/interior) e mais recentemente a 

Autoestrada A13. 

O Ramal da Lousã, linha de comboio centenária que atravessa o concelho unindo a sua sede com a 

sede de distrito, também tem sido importante em questões de acessibilidade na região, no entanto, 

aquela linha foi sujeita a obras de requalificação, para integrar a rede do Metro Mondego, 

encontrando-se atualmente paradas o que tem obrigado as populações à procura de transportes 

alternativos, autocarro ou automóvel. 

3.6.5 Caraterização geral da freguesia de Miranda do Corvo 

A freguesia de Miranda do Corvo, onde se encontra a pedreira, tem uma área de 46,6 km2, uma 

população residente de 7 614 indivíduos e uma densidade populacional de 163,4 hab/km² (dados de 

2011). Esta freguesia junto com a de Vila Nova corresponde a área principal do concelho, situadas, 

quase na totalidade, na extensa bacia fértil que vai da vila até ao sopé da serra que corre da Lousã 

para o Espinhal. 

A freguesia é constituída pelas seguintes localidades: Bairro Novo, Bubau, Bujos, Cabeço, Cadaixo, 

Carapinhal, Chapinha, Corvo, Espinho, Fraldeu, Galhardo, Godinhela, Lobazes, Lomba do Faval, 

Meãs, Moita, Moinhos, Montoiro, Pai Viegas, Pereira, Pinheiro, Trémoa, Retorta, Roçaio, Tábuas, 

Tróia, Vale de Açor, Vale Salgueiro, Vale Simões e Vendas da Serra. 

A vila é contemplada pelo rio Dueça nascido na vizinha Penela, orientado no sentido S-N e que tem 

como principal afluente a ribeira do Alheda, que nasce próximo da aldeia serrana do Gondramaz, e 

atravessa a vila. 

Miranda do Corvo sofreu um processo de expansão económica, permitindo ultrapassar os 

constrangimentos decorrentes da sua tradicional dependência dos sectores agrícola e comercial, 

salientando-se o relevante crescimento da sua zona industrial. 

3.6.6 Caraterização geral da união de freguesias de Semide e Rio Vide  

A reorganização administrativa do território (Lei n.º 22/2012, de 30 de maio) veio alterar as 

freguesias dos vários concelhos do país e o concelho de Miranda do Corvo não foi exceção, ocorrendo 

a agregação das freguesias de Rio Vide e Semide, resultando o novo nome de união de freguesias de 

Semide e Rio Vide. 
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A pedreira insere-se nesta freguesia apenas numa pequena área a norte, que dantes fazia parte da 

freguesia de Rio Vide. Esta segundo os censos 2011 era uma pequena área de 11,46 km2, onde 

habitavam 813 indivíduos. 

Salienta-se que, na análise efetuada de seguida, são consideradas as freguesias em separado e não a 

atual união de freguesias de Semide e Rio Vide, tendo em conta que é a organização administrativa 

de base utilizada nos dados existentes, nomeadamente nos Censos. 

3.6.7 População residente do concelho de Miranda do Corvo 

3.6.7.1 Evolução quantitativa 

O quadro seguinte reúne a informação fornecida pelos recenseamentos gerais da população levados a 

cabo pelo INE, nas vertentes do território e da população, reportando-se à população residente e 

respetiva variação entre os anos de 2001 e 2011, por freguesia. 

 

Quadro 3.11 - População residente total, por freguesias, no concelho de Miranda do Corvo 

Freguesias 
Anos Variação 

populacional (%) 2001 2011 

Lamas 935 838 -10,37 

Miranda do Corvo 7 140 7 614 6,64 

Rio Vide 897 813 -9,36 

Semide 2 993 2 863 -4,34 

Vila Nova 1 104 970 -12,14 

Concelho Miranda do Corvo 13 069 13 098 0,22 

Pinhal Interior Norte 138 535 131 468 -5,10 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, Censos de 2001 e 2011 

 

O Concelho de Miranda do Corvo, tendo em conta a região onde se insere, foi o concelho que 

registou um aumento gradual da sua população residente, a partir da década de 70, contrariando 

uma lógica de despovoamento que se tem vindo a constatar no território envolvente. Este 

crescimento é explicado pelos fenómenos migratórios que se observaram no final da década de 90 e 

início do século XXI. 

Ao longo da década analisada no quadro anterior, os movimentos dominantes da população na 

maioria das freguesias do concelho de Miranda do Corvo foram descendentes, com exceção da 
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3.6.7.2 Evolução qualitativa 

A evolução qualitativa da população refere-se à apreciação da sua estrutura por idades e do seu 

saldo natural. 

O quadro seguinte expressa o Índice de Vitalidade nos concelhos do Pinhal Interior Norte em 2001 e 

2011. Da análise deste indicador de estrutura, verifica-se a tendência de envelhecimento da 

população em todos os concelhos desta sub-região, sendo particularmente acentuado nos concelhos 

de Pampilhosa da Serra e Góis. 

No concelho de Miranda do Corvo embora tenha ocorrido um incremento populacional na última 

década, o envelhecimento está bem vincado na estrutura populacional, assumindo os contornos da 

evolução geral da população portuguesa. 

 

Quadro 3.13 – Índice de Vitalidade nos concelhos do Pinhal Interior Norte em 2001 e 2011 

[I.V. = (População > 65 anos / População < 15 anos)*100] 

Concelhos 
Índice de vitalidade (%) 

2001 2011 

Arganil 188,2 269,0 

Góis 268,1 310,5 

Lousã 108,3 113,6 

Miranda do Corvo 113,0 154,2 

Oliveira do Hospital 132,6 181,8 

Pampilhosa da Serra 373,6 589,7 

Penela 218,2 239,9 

Tábua 153,8 187,0 

Vila Nova de Poiares 108,2 135,4 

Alvaiázere 224,2 303,8 

Ansião 165,1 209,4 

Castanheira de Pêra 194,7 295,9 

Figueiró dos Vinhos 188,8 277,8 

Pedrogão Grande 278,7 302,1 

Pinhal Interior Norte 163,0 203,4 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, Censos de 2001 e 2011 
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O quadro seguinte indica a proporção de jovens (relação entre a população com idade inferior a 15 

anos e a população residente total em idade ativa, ou seja, com idades compreendidas entre os 15 e 

os 65 anos) e o índice de dependência de idosos (relação entre o número de indivíduos com idade 

superior a 65 anos e os indivíduos em idade ativa). É evidente o peso que os idosos têm na estrutura 

etária do concelho de Miranda do Corvo, sofrendo na última década um aumento (de 27,6 para 

33,6%), enquanto o índice de dependência de jovens no concelho diminuiu (de 24,4 para 21,7%), 

refletindo a tendência para o envelhecimento da população. 

 

Quadro 3.14 - Índices de evolução da estrutura etária da população residente em 2001 e 2011, por 

freguesias no concelho de Miranda do Corvo 

Freguesias 
Índice de dependência de 

jovens (%) 
Índice de dependência de 

idosos (%) 

2001 2011 2001 2011 

Lamas 20,6 19,9 25,5 37,3 

Miranda do Corvo 26,5 23,7 24,5 30,7 

Rio Vide 19,5 20,0 37,9 40,7 

Semide 24,1 18,6 27,9 34,1 

Vila Nova 18,6 17,9 41,9 47,1 

Concelho 24,4 21,7 27,6 33,6 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, Censos de 2001 e 2011 

 

No quadro seguinte verifica-se que a maioria da população residente no concelho de Miranda do 

Corvo situa-se no grupo etário dos 25–64 anos, sendo classificado como um concelho 

maioritariamente de população adulta, ou seja, em idade ativa. Observa-se também o 

envelhecimento da população com a diminuição da população mais jovem e um aumento da 

população mais idosa o que vem apoiar a tese de um envelhecimento progressivo da população. 

O valor registado no grupo etário 0-14 em 2001 é consequência do crescimento dos casais jovens que 

se instalaram na vila de Miranda do Corvo, atraídos pelo mercado imobiliário existente, os quais são 

acompanhados dos seus descendentes, ou têm os seus filhos depois de se instalarem no concelho, 

conforme valor registado na taxa de natalidade (quadro 3.15). 
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Quadro 3.15 - Evolução da estrutura etária da população entre 2001 e 2012, no concelho de Miranda do 

Corvo 

Ano 
Grupos etários (%) 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

2001 16,07 13,18 52,58 18,17 

2011 13,96 10,67 53,84 21,53 

2012 13,01 11,40 54,88 20,71 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, Censos de 2001 e 2011 e estimativas da população residente 

 
Embora o envelhecimento da população seja um traço marcante da atual sociedade portuguesa, ele 

constitui um fator negativo para a promoção do desenvolvimento do concelho, conferindo-lhe ainda 

uma imagem pouco favorável, na medida em que desvaloriza o fator produção e valoriza aspetos 

como a proteção e a dependência social, que se reflete no aumento das despesas com a segurança 

social. 

Com efeito, de acordo com dados fornecidos pelo INE relativos à segurança social, em 31 de 

Dezembro de 2012 existiam no concelho 4061 pensionistas, dos quais 2 628 são por velhice. 

Quadro 3.16 - Número de pensionistas, em 31 de Dezembro de 2012, no concelho de Miranda do Corvo 

Total de Pensionistas  Pensionistas de 
Invalidez 

Pensionistas de 
Velhice 

Pensionistas de 
Sobrevivência 

4 061 479 2 628 954 

Fonte: INE, Estimativas da População Residente para 31 de Dezembro de 2012 

 

O quadro seguinte reforça o envelhecimento da população, no entanto, apesar do índice de 

envelhecimento ter aumentado nos últimos anos, é de realçar o aumento da preponderância dos 

indivíduos com idades compreendidas entre os 25 e 64 anos no concelho de Miranda do Corvo, ou 

seja, o facto de metade da população se encontrar em idade ativa é um bom indicador para o futuro 

aproveitamento produtivo do concelho. 
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Quadro 3.17 - Indicadores demográficos da evolução da população no concelho de Miranda do 

Corvo, entre 2001 e 2012 

Ano Taxa de Natalidade 
(‰) 

Taxa de Mortalidade 
(‰) 

Índice de 
Envelhecimento (Nº) 

2001 14,1 11,6 113,0 

2011 6,2 10,3 154,2 

2012 6,9 12,3 159,1 

Fonte: INE, Estatísticas Demográficas 

 

3.6.8 Atividade económica do concelho de Miranda do Corvo 

A região de Miranda do Corvo poderá ter tido alguma importância em tempos remotos, tendo em 

conta que no Império Romano, havia uma estrada, a Estrada Real, que atravessava o concelho. Na 

área da vila existiam albergues para os viajantes poderem descansar, assim como um hospital para 

receber os enfermos da viagem, sendo que os que acabavam por falecer eram enterrados junto à 

capela da Boa Morte, nas imediações do hospital. 

Atualmente verifica-se no concelho a intensificação do sector terciário, em detrimento do sector 

primário, o qual foi noutros tempos mais importante. Desde o final do séc. XX que se tem verificado 

que o sector terciário emprega a maioria da população do concelho, seguido pelo sector secundário 

e de longe pelo primário. 

3.6.8.1 População ativa 

Os dados disponibilizados pelo INE permitem não apenas quantificar a população ativa existente no 

concelho, mas também, através da comparação dos valores relativos à última década, aferir a 

evolução deste indicador. 

O quadro seguinte reporta-se aos quantitativos da população ativa nos anos de 2001 e 2011, no qual 

se observa uma ligeira diminuição da população ativa no concelho durante aquele período. 

Quadro 3.18 - Evolução da população ativa no concelho de Miranda do Corvo 

Ano População 
residente 

População ativa 

N.º % 

2001 13 069 6 008 46,0 

2011 13 098 5 984 45,7 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, Censos 2001 e 2011 
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Através da análise de indicadores como a taxa de atividade ou a taxa de desemprego (quadro 

seguinte), verificamos que a população ativa corresponde a quase metade da população residente, 

traduzindo-se numa taxa de atividade de 45,69 %, em 2011; por outro lado, no mesmo ano 9,99 % dos 

indivíduos da população ativa encontravam-se desempregados, notando-se uma tendência para a 

redução da população ativa empregada e o aumento da população ativa desempregada, conforme se 

verifica a nível nacional. 

 

Quadro 3.19 - Evolução das taxas de atividade e de desemprego, em 2001 e 2011, nas 

freguesias do concelho de Miranda do Corvo 

Freguesias 
Pop. ativa Pop. ativa 

empregada 
Taxa 

atividade (%) 
Pop. ativa 

desempregada  
Taxa 

desemprego (%) 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Lamas 440 364 401 328 47,1 43,44 39 36 8,9 9,89 

Miranda do Corvo 3431 3554 3258 3186 48,1 46,68 173 368 5 10,35 

Rio Vide 359 356 330 323 40 43,79 29 33 8,1 9,27 

Semide 1344 1310 1292 1194 44,9 45,76 52 116 3,9 8,85 

Vila Nova 434 400 411 355 39,3 41,24 23 45 5,3 11,25 

Concelho 6008 5984 5692 5386 46 45,69 316 598 5,3 9,99 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, Censos 2001 e 2011 

 

Na procura de emprego, segundo os Censos de 2011, as mulheres e os homens apresentam valores 

aproximados: 

- Dos 124 indivíduos desempregados à procura do primeiro emprego, 65 eram mulheres (59 

homens), representando 52,4% do total de desempregados à procura do primeiro emprego; 

- Dos 474 indivíduos desempregados à procura de um novo emprego, 236 eram mulheres (238 

homens), representando 49,8% do total de desempregados à procura de um novo emprego. 

Os desempregados no concelho de Miranda do Corvo não são essencialmente jovens à procura do 

primeiro emprego, mas sim indivíduos que procuram novo emprego, correspondendo a 

aproximadamente 79,2 % da população ativa desempregada, no ano de 2011. Este aspeto reflete por 

um lado, alguma instabilidade existente no sector do emprego, e por outro lado, o já mencionado 

envelhecimento da população, na medida em que o quantitativo de jovens à procura do primeiro 

emprego é muito inferior ao de desempregados que procuram novo emprego. 
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3.6.8.3 Empresas e sociedades por sector de atividade económica 

O quadro seguinte indica o número de empresas e de sociedades existentes no concelho de Miranda 

do Corvo, no ano de 2011, segundo informações fornecidas pelo INE. 

Miranda do Corvo é um concelho de cariz rural e como tal caracteriza-se por apresentar uma baixa 

densidade de empresas, verificando-se ainda pela análise dos dados a reduzida importância do 

sector primário, conforme já referido anteriormente. 

 

Quadro 3.20 - Empresas e sociedades por sector de atividade económica, no concelho de 

Miranda do Corvo em 2011 

Sector de atividade 
económica 

Empresas Sociedades 

N.º % N.º % 

Sector Primário 90 7,2 14 4,4 

Sector Secundário 313 25,1 96 30,5 

Sector Terciário 844 67,7 205 65,1 

Total 1.247 - 315 - 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 

 

De acordo com os valores constantes do quadro anterior, em 2011 desenvolveram a sua atividade no 

concelho, 1 247 empresas, das quais 315 eram sociedades. Estas empresas existentes no concelho 

empregavam 2 355 pessoas, verificando-se uma maior relevância na construção e no comércio por 

grosso e a retalho. 

O sector terciário, como o sector com maior importância no concelho, conta com o maior número de 

empresas, cerca de 844, das quais 205 são sociedades.  

O quadro abaixo permite uma análise, mais detalhada, da distribuição das empresas existentes em 

2011 pelos sectores de atividade económica, no concelho de Miranda do Corvo. 

Considerando a importância relativa dos diferentes sectores de atividade, em termos de número de 

empresas existentes no ano de 2011, assumiram papel de destaque o comércio por grosso e a retalho 

(270 empresas), a construção (244 empresas) e as atividades administrativas (120 empresas), o que 

mostra a forte tendência de terciarização da iniciativa empresarial. As empresas ligadas às indústrias 

transformadoras estavam em 2011 representadas apenas por 65 unidades. 
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Quadro 3.21 - Distribuição de empresas, no concelho de Miranda do Corvo, por tipo de 

atividade económica em 2011 

Tipo de atividade 
Empresas 

N.º % 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 89 7,1 

Indústrias extrativas 1 0,1 

Indústrias transformadoras 65 5,2 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 3 0,2 

Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição 1 0,1 

Construção 244 19,6 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos 270 21,7 

Transportes e armazenagem  29 2,3 

Alojamento, restauração e similares 82 6,6 

Atividades de informação e de comunicação 11 0,9 

Atividades imobiliárias 13 1,0 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares 79 6,3 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 120 9,6 

Educação 57 4,6 

Atividades de saúde humana e apoio social 77 6,2 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas 30 2,4 

Outras atividades de serviços 76 6,1 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 

 

Verifica-se no concelho, em termos de riqueza gerada, uma concentração das atividades económicas 

em determinados sectores, evidenciando uma terciarização da economia concelhia com o crescente 

número de empresas e sociedades a laborar no respetivo sector. O sector mais relevante é o do 

comércio, ocupando o sector da construção o segundo lugar. O sector das indústrias transformadoras 

tem no entanto conseguido manter alguma expressão em termos de emprego e de número de 

sociedades instaladas ocupando o 3º lugar no que concerne ao volume de vendas gerado. A atividade 
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cerâmica tem tido alguma importância no concelho, no entanto, nos últimos anos tem vindo a 

diminuir. 

Este Município revela ter dinamismo empresarial, no sector secundário e terciário, facto que se 

afigura como relativamente favorável do ponto de vista do conceito de sustentabilidade, 

especificamente no que diz respeito aos seus pilares sociais e económicos. 

3.6.8.4 Caraterização dos sectores de atividade económica 

3.6.8.4.1 Sector primário 

No concelho de Miranda do Corvo o uso do solo é essencialmente florestal e cerca de 15% da 

superfície do município é ocupada pela área agrícola. 

A agricultura desempenhou através dos tempos uma importância crucial para o concelho, no 

entanto, e apesar da superfície fértil no sopé das serras, a atividade agrícola tem vindo a perder 

importância, como atividade recetora de população ativa, correspondendo, em 2011, a cerca de 3% 

na estrutura produtiva do concelho.  

Este declínio, que se verifica a nível nacional, tem sido marcante na transformação do espaço rural 

dos nossos tempos em todo o território nacional. Durante séculos o trabalho agrícola foi efetuado 

pelos braços de toda a família, o que contribuía para que a terra tivesse um importante papel de 

fixar e manter as pessoas. 

No concelho de Miranda do Corvo, à semelhança do que aconteceu por todo o país, o número de 

explorações agrícolas sofreu um acentuado decréscimo e simultaneamente também a população 

agrícola diminuiu.  

A população agrícola no município depende essencialmente de atividades agrícolas tradicionais, 

pouco organizadas. Tratando-se de uma população envelhecida, com um nível escolar ainda baixo, o 

que condiciona o desenvolvimento da agricultura de uma forma sustentada. A mão-de-obra 

especializada é bastante reduzida, sendo a atividade agrícola suportada em grande parte pelo 

trabalho familiar e, maioritariamente, em tempo parcial. 

Assim, os últimos anos foram marcados por uma diminuição contínua do peso do sector primário, ao 

qual tem correspondido um aumento igualmente importante dos sectores terciário e secundário. 

Aquele sector de atividade em 2011 teve pouca representatividade no concelho, contando com 

apenas 90 empresas, das quais 14 são sociedades, refletindo uma estrutura das empresas agrícolas 

predominantemente familiar e de subsistência. 

No sector Primário destaca-se o carácter informal de algumas atividades diferenciadoras, sobretudo 

no que diz respeito à obtenção e manufatura de produtos endógenos. Neste concelho destaca-se o 
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vinho “Terras de Sicó” com Indicação Geográfica Protegida (IGP), o azeite, os cereais, o mel (mel 

Serra da Lousã com Denominação de Origem Protegida - DOP), o gado bovino, ovino, caprino e suíno. 

O quadro seguinte fornece algumas informações gerais sobre a atividade agrícola no concelho de 

Miranda do Corvo, na sub-região Pinhal Interior Norte e Beira Litoral, retiradas do Recenseamento 

Geral da Agricultura (1999). 

 

Quadro 3.22 - Indicadores agrícolas em 1999 

Indicadores sobre a atividade agrícola 
Concelho 

Miranda do 
Corvo 

Pinhal Interior 
Norte Beira Litoral 

N.º Explorações Agrícolas 823 10 061 79 806 

Área Agrícola Utilizada (SAU) (ha):       

     Com frutos (frescos, citrinos, subtropicais e secos) 62 399 5 314 

     Com olivais 252 7 142 17 590 

     Com vinha 152 1 723 24 498 

     Com viveiros 70 149 475 

% de Explorações dotadas com:       

     Sistemas de rega 95,3 86,8 87,7 

     Trator 29,6 31,5 39,9 

Efetivo animal:       

     Bovinos 220 2 795 153 379 

     Ovinos 1 016 42 699 189 734 

     Caprinos 895 20 781 82 470 

     Equídeos 18 891 8 791 

     Suínos 1 165 20 615 475 420 

     Coelhas reprodutoras 774 16 981 107 022 

     Aves 8 526 629 956 15 799 808 

     Colmeias e cortiços 878 18 433 42 642 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 
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O concelho de Miranda do Corvo, em 1999 representa apenas 8,2% do número total de explorações 

agrícolas da sub-região Pinhal Interior Norte, que por seu lado representa apenas 12,6% do número 

total de explorações agrícolas da Beira Litoral. 

Em 2009 na Beira Litoral foram recenseadas cerca de 49 mil explorações agrícolas, menos 30 mil do 

que em 1999, o que significa que em dez anos 38% das explorações cessou a sua atividade naquela 

região, esta tendência verifica-se também no resto do país. 

As culturas permanentes ocupam uma área significativa das explorações, destacando-se a vinha e o 

olival como as mais representativas. Enquanto a oliveira está presente por todo o território 

concelhio, a vinha evidencia-se sobretudo na freguesia de Lamas. De destacar a cultura dos viveiros 

em que o concelho lidera a sub-região do Pinhal Interior Norte. Entre as culturas anuais ou 

temporárias, destacam-se os cereais, as leguminosas secas para grão, as culturas forrageiras, a 

batata e as culturas hortícolas como as mais representativas. 

A região da Beira Litoral viu reforçado o grau de mecanização das explorações agrícolas através do 

aumento da representatividade das unidades produtivas que utilizam trator, tendo em conta que em 

1999 eram cerca de 40% e em 2009 passaram para 91%.  

Esta situação deve-se à conjugação de vários fatores, entre os quais a diminuição da mão-de-obra 

disponível (mesmo a familiar) e ao aumento do custo da mesma, assim como a existência de apoios 

comunitários vocacionados para as pequenas explorações agrícolas, que maioritariamente foram 

conduzidos para a mecanização, permitindo projetos que incluíram a aquisição de tratores agrícolas. 

No que respeita ao quantitativo animal, destaca-se a criação de ovinos, suínos e aves, como as mais 

representativas no concelho e sub-região Pinhal Interior Norte. O concelho reúne condições propícias 

à atividade pecuária, apesar da maioria das explorações serem suportadas ao nível familiar. Destaca-

se ainda a grande representatividade em termos do número de colmeias e cortiços povoados. 

A Beira Litoral, entre 1999 e 2009, registou uma quebra em todos os efetivos animais, com exceção 

das aves que apresentaram um ligeiro crescimento (6%). A diminuição dos efetivos foi 

particularmente acentuada nos equídeos (59%), bovinos (41%) e colmeias e cortiços (40%). 

3.6.8.4.2 Sector secundário 

Sendo o concelho de Miranda do Corvo de cariz rural caracteriza-se por apresentar uma baixa 

densidade de empresas. Em 2011 cerca de 25% das empresas eram do sector secundário, as quais 

eram essencialmente da construção e indústrias transformadoras. 

Nos últimos anos, seguindo a tendência do país, verifica-se um decréscimo do número de empresas 

sedeadas no concelho, em 2006 existiam 369 empresas da construção e 111 da indústria 
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transformadora e até ao ano de 2011 desapareceram 125 e 46 empresas, respetivamente para cada 

um daqueles sectores. 

A importância do sector da construção impulsiona, a montante, a fileira das cerâmicas e 

consequentemente as matérias-primas associadas e, a jusante, as atividades de serviços ligados à 

promoção imobiliária. Como este sector tem-se deparado nos últimos anos com um acentuado 

declínio, os restantes sectores têm sofrido com isso, registando-se uma diminuição em todos eles.  

O sector secundário no município empregava em 2011, 1128 pessoas, concentrando-se 

essencialmente na freguesia de Miranda do Corvo (597 pessoas), seguida das freguesias de Semide 

(277 pessoas) e de vila Nova (116 pessoas). 

A indústria transformadora no concelho de Miranda do Corvo é constituída por vários tipos de 

indústrias, nomeadamente alimentar com destaque para a panificação, produtos minerais não 

metálicos, destacando-se as olarias, carpintaria e serração, serralharia, mobiliário de madeira, 

gráfica, artigos têxteis, artigos de borracha e matérias plásticas e reparação e manutenção de 

máquinas. 

Este sector tem conseguido manter alguma expressão em termos de emprego e de número de 

sociedades instaladas apesar de se situar apenas em 3º lugar no que concerne o volume de vendas 

gerado. 

A localização constitui um fator importante no sucesso do tecido industrial, nomeadamente as zonas 

industriais, as quais asseguram que os espaços destinados à indústria se situem em eixos de 

confluência, com boas acessibilidades e servidos por todas as infraestruturas básicas. Neste sentido, 

no concelho de Mirando do Corvo, nos últimos anos, têm sido definidos espaços industriais, em 

termos de ordenamento do território disciplinado e sustentável, para que, o concelho possa receber 

as dinâmicas industriais. 

Assim, encontra-se em fase de conclusão a 1.ª fase das obras de construção de infraestruturas na 

zona industrial de Vale Marelo, na Freguesia de Semide, encontrando-se disponíveis 7 lotes de um 

total de 35, constituindo um importante polo de desenvolvimento para o setor norte do Concelho. 

Na zona industrial de Miranda do Corvo, localizada próximo da Pereira e com muito bons acessos à 

EN342, foram realizadas obras de ampliação. A autarquia tem também em desenvolvimento uma 

incubadora de empresas, em colaboração com Centro de Biomassa para a Energia, Universidade de 

Coimbra e Instituto Pedro Nunes, com o objetivo de apoiar a criação de novas empresas. 

A Câmara Municipal está também a avançar com uma zona industrial na zona de Lamas, próximo do 

traçado do IC3 agora convertido na A13, a qual é uma importante e estruturante via rodoviária da 

zona centro. 



 

 

Proj. nº 332.27208 Rel. nº 332.27208-3/13 Revisão: 0 Data: Outubro 2014 
 
 

AA/MA  Página 98 de 255 

 

3.6.8.4.3 Sector terciário 

O sector terciário registou nos últimos anos um crescimento contínuo e o mais acentuado dos três 

sectores de atividade económica, o que traduz um evidente fenómeno de terciarização, seguindo, 

aliás, a tendência geral verificada no território nacional. 

Este sector, em 2011, em termos de empresas possuía o maior peso (67,7%), apresentando o 

município uma taxa de atividade neste sector próxima da média dos municípios vizinhos (excluindo 

Coimbra) e mais alta do que a registada na sub-região do Pinhal Interior Norte. 

Em 2011 este sector era representado por 844 empresas, destacando-se o ramo do comércio por 

grosso e a retalho, atividades administrativas e dos serviços de apoio e alojamento, restauração e 

similares. Salienta-se que naquele mesmo ano o sector empregava 76% da população ativa, sendo 

assim o sector que contribui, de forma mais importante, para a criação de emprego no concelho. 

O concelho é servido por uma ligação ferroviária, entre Coimbra e Serpins, designada por ramal da 

Lousã. Atualmente este ramal encontra-se inativo, sendo o transporte de passageiros assegurado por 

serviços rodoviários alternativos, da responsabilidade da Metro Mondego, garantindo um percurso 

semelhante. 

Existem ainda meios rodoviários facultados pela transdev, em carreiras normais, umas cobrindo 

todas as freguesias no interior do município e outras que estabelecem ligação com Concelhos 

limítrofes, como Coimbra, Lousã e Penela. 

A complementar este sistema e em alternativa ao transporte coletivo de pessoas, existe nos 

principais lugares o serviço de transporte individual em Praças de Táxi (táxis e carros de aluguer), 

localizadas junto à estação da CP de Miranda do Corvo, em Semide, Senhor da Serra, Vila Nova e 

Lamas. 

Salienta-se ainda a existência no concelho de 4 agências bancárias, 2 pensões e turismo rural, com 

incidência na sede de concelho. 

3.6.9 Educação e ensino 

A formação profissional é uma questão a ter em conta, na medida em que, a qualificação de mão-

de-obra e de recursos humanos locais é um fator essencial para o desenvolvimento social e 

económico do concelho. 

O quadro seguinte revela o número de alunos matriculados no ensino público e privado, no ano letivo 

de 2011/2012. 
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Quadro 3.23 - Número de alunos matriculados em 2011/2012 

 
Ensino pré-

escolar 

Ensino básico 
Ensino 

Secundário 
Ensino 

Superior 
 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Miranda do Corvo 266 443 304 455 253 -- 

Pinhal Interior Norte 3 079 4 621 2 755 5 145 4 286 322 

Fonte: INE, Estimativas da população residente 

 

Considerando que no concelho de Miranda do Corvo em 2012, a população existente na faixa etária 

dos 0 aos 14 anos é de 1 698 habitantes, o que inclui os indivíduos em idade pré-escolar, e se 

atendermos a que o somatório de crianças matriculadas no ensino básico obrigatório é, de acordo 

com os valores do quadro anterior, de 1 202, pode dizer-se que os valores aproximam-se um do 

outro, indicando que as crianças com idade até 14 anos frequentam, de um modo geral, o ensino 

básico. 

Do universo de 1 487 indivíduos na faixa etária dos 15-24 anos, no ano de 2012, e tendo em 

consideração que o ensino secundário começa com a idade de 13/14 anos e termina na idade de 

17/18 anos, o número de alunos matriculados no ensino secundário, 253, corresponde a 17% do 

universo populacional em causa. Este baixo valor poderá estar relacionado com a deslocação dos 

alunos para outros concelhos, nomeadamente, para o concelho da Lousã e de Coimbra para 

completar o ensino obrigatório, ingressando muitos deles posteriormente na Universidade de 

Coimbra. 

O concelho de Miranda do Corvo dispõe ainda do Polo de Formação Profissional do CEARTE, que 

funciona desde 1995 no Convento Santa Maria de Semide e faz parte de um dos projetos 

desenvolvidos pelo Centro de Acolhimento e Formação Profissional de Semide. Este Centro 

desenvolve um trabalho que passa por abarcar jovens em risco, na maioria jovens à procura de uma 

melhor situação socioprofissional, provenientes de meios socialmente desfavorecidos e residentes na 

zona de Semide. 

A função deste polo do CEARTE é ministrar cursos de formação profissional, nomeadamente nas 

áreas de carpintaria, marcenaria, serralharia civil, jardinagem, etc., sendo que a formação é 

ministrada com uma fonte de ligação ao tecido empresarial da região em que o Polo está inserido e 

as respetivas necessidades de mão-de-obra qualificada, sendo realizados estágios práticos em 

contexto real de trabalho, intercalares, como forma facilitadora da integração no mundo do trabalho 

e reforço das competências profissionais. 
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A taxa de analfabetismo no concelho de Miranda do Corvo, em 2011, foi de 5,4 %, inferior à taxa da 

sub-região Pinhal Interior Norte, verificando-se que as mulheres (476) que não sabem ler nem 

escrever (analfabetos com idade superior a dez anos), são mais do dobro dos homens (177). Entre 

2001 e 2011 a referida taxa diminuiu cerca de 50% neste município.  

Em 2011, cerca de 35 % da população residente no concelho, tinham completado o 1º ciclo do ensino 

básico, 11 % o 2º ciclo e 16 % o 3º ciclo e secundário. A população residente com o nível de 

qualificação superior era de 11%, indiciando uma elevada percentagem de jovens licenciados que 

residem no concelho.  

3.6.10 Infraestruturas de abastecimento e saneamento de água e recolha de resíduos 
sólidos 

No que concerne à taxa de cobertura do sistema público de abastecimento de água, o concelho de 

Miranda do Corvo apresenta praticamente um valor de 100%, no entanto, o sistema público de 

drenagem e tratamento de águas residuais urbanas exibe uma taxa de 75%, o que significa que o 

município deverá apostar neste sector como uma prioridade na política de infraestruturação do 

território. 

O sistema de recolha de resíduos sólidos encontra-se sob a responsabilidade da Câmara Municipal em 

cooperação com a ERSUC (Empresa de Resíduos Sólidos Urbanos de Coimbra), abrangendo a 

totalidade dos aglomerados urbanos do concelho, embora com frequências diferenciadas 

dependentes das necessidades da população de cada lugar. 

3.6.11 Habitação 

No concelho de Miranda do Corvo observa-se uma predominância dos edifícios com uma utilização 

exclusivamente residencial, em que a maioria dos alojamentos é ocupada pelos proprietários, sendo 

que as residências arrendadas apresentam uma expressão pouco significativa, apenas a sede de 

concelho, e devido às condições específicas que caracterizam este aglomerado justificam um maior 

número de habitações arrendadas, em relação às restantes freguesias. 

O desenvolvimento urbano do município acompanhou, naturalmente, o seu crescimento 

demográfico. Assim, verifica-se um elevado crescimento do número de edifícios e de alojamentos 

cuja forma de ocupação principal é residência habitual. Estes crescimentos apresentaram uma 

distribuição geográfica semelhante à do crescimento demográfico. 

O quadro seguinte faz uma caracterização resumida da habitação existente no concelho, 

comparando os anos de 2001 e 2011. Verifica-se ainda um aumento na construção, a qual teve o seu 

pico na década de 90. Apenas a freguesia de Lamas viu o seu número de edifícios diminuir 

ligeiramente e todas as outras apresentaram um crescimento substancial. 
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Quadro 3.24 - Caracterização da habitação no concelho de Miranda do Corvo 

Ano N.º de 
edifícios 

Alojamentos 
familiares 

Alojamentos 
coletivos 

N.º famílias 
clássicas 

2001 5 328 6 277 14 4 668 

2011 6 201 7 365 15 4 887 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, Censos 2001 e 2011 

 

O quadro seguinte promove uma caracterização do parque habitacional do concelho, de acordo com 

os resultados fornecidos pelo INE para o ano de 2011. 

De salientar que, de acordo com os dados fornecidos pelo INE, quase metade dos edifícios existentes 

em 2011 (cerca de 58,7 %) foram construídos a partir de 1971, indicando um parque habitacional 

recente, acompanhando o crescimento sentido nesse período. 

 

Quadro 3.25 - Caracterização do parque habitacional do concelho de Miranda do Corvo em 

2011 

Indicador N.º 

Edifícios 6 201 

Edifícios construídos antes de 1919 577 

Edifícios construídos entre 1919 e 1945 546 

Edifícios construídos entre 1946 e 1970 1 438 

Edifícios construídos entre 1971 e 1990 1 851 

Edifícios construídos entre 1991 e 2011 1 789 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, Censos 2011 

 

3.6.12 Saúde e assistência social 

O Concelho pertence ao agrupamento de centros de saúde Pinhal Interior Norte e dispõe de um 

Centro de Saúde localizado na Vila de Miranda do Corvo e de uma extensão de saúde em Semide, 

segundo o Portal da Saúde, os quais funcionam diariamente. 
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O Centro de Saúde de Miranda do Corvo constitui uma estrutura de saúde que presta serviços 

especializados de clínica geral, medicina geral e familiar e saúde pública, assegurando ainda serviços 

ambulatórios, consultas e apoio domiciliário. 

As especialidades que não podem ser fornecidas no centro de saúde e respetiva extensão são 

encaminhadas para o Hospital da Universidade de Coimbra ou o Hospital dos Covões, situados a 40 

minutos do centro de Miranda do Corvo. 

No quadro seguinte apresentam-se alguns indicadores dos cuidados de saúde presentes em Miranda 

do Corvo, em comparação com a sub-Região do Pinhal Interior Norte e região Centro. Verifica-se que 

os valores de pessoal médico e enfermagem em serviço em Miranda do Corvo e no Pinhal Interior 

Norte são relativamente baixos em comparação com a média regional. 

 

Quadro 3.26 - Indicadores de cuidados de saúde, em 2012 

 
Enfermeiros 
por 1 000 
habitantes 

Médicos por 
1 000 

habitantes 

Farmácias e postos 
farmacêuticos 

móveis por 1 000 
habitantes 

Consultas por 
habitante 

(2011) 

Miranda do Corvo 2,8 1,5 0,2 3,2 

Pinhal Interior 
Norte 2,9 1,0 0,4 3,8 

Centro 6,2 3,8 0,3 4,5 

Fonte: INE, Estimativas da população residente 

 

Relativamente às farmácias no concelho existem 3, duas em Miranda do corvo e uma em Semide. Em 

Miranda do Corvo existem ainda vários consultórios particulares em diversas especialidades e dois 

laboratórios de análises clínicas. 

No âmbito da ação social, o concelho de Miranda do Corvo é caraterizado pela existência de vários 

equipamentos, distribuídos por 8 valências (lar de idosos, centro de dia, centro de apoio a 

deficientes, centro de acolhimento de jovens, centro de emergência infantil, Casa do Gaiato, creche 

e atividades de tempos livres), distribuídos pela sede de concelho e pelas freguesias. 

Nesta área intervêm a autarquia, em conjugação com diversas instituições de cariz social, 

nomeadamente as Instituições particulares de Solidariedade Social IPSS, de onde se destaca a 

associação para o Desenvolvimento e Formação Profissional de Miranda do Corvo (ADFP), pela 

relevância dos serviços que presta e pelo número de valências que possui (creche, lar de idosos, 
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centro de dia, apoio domiciliário, apoio a deficientes, centro de emergência infantil e ATL). 

Também instituições como o Lar Dr. Clemente de Carvalho e a Casa do Gaiato entre outras assumem 

destaque nesta área, sendo o Solar das Chãs o único lar particular do concelho, localizando-se no 

lugar de Chãs. 

3.6.13 Rede viária 

O município de Miranda do Corvo apresenta uma localização razoavelmente privilegiada 

relativamente aos acessos aos principais eixos viários nacionais, principalmente aos IP1 e IP3, o que 

contribui para o desenvolvimento da região. O IP1 (A1) a oeste do concelho, a cerca de 17 Km da 

sede do município, permite uma ligação segura e rápida a todo o litoral, bem como a Lisboa e Porto. 

A ligação através do IP3 ou do IC7 permite o acesso ao interior norte da região bem como a ligação à 

fronteira por Vilar Formoso. 

A rede rodoviária na região, de acordo com o atual Plano Rodoviário Nacional, é constituída pelos 

seguintes eixos principais (fig. 3.27): 

 A13/IC3 (liga Tomar a Coimbra) 

 EN 17 (liga Coimbra a Catraia dos Poços) 

EN 342 (liga Soure a Arganil) 

 ER 17-1 (liga Segade ao Espinhal) 

 

Esta rede é complementada por um conjunto de estradas municipais coletoras e distribuidoras, que 

asseguram a ligação às sedes de freguesia e consequente ligação aos restantes glomerados. 

Tendo em conta que a região é um território de fortes caraterísticas florestais, salienta-se ainda a 

grande extensão de caminhos florestais e de caminhos rurais, importantes no combate aos incêndios 

florestais, no acesso às propriedades e no transporte de madeiras provenientes da exploração 

florestal. 

A nível ferroviário o concelho de Miranda do Corvo encontra-se servido por uma linha de comboio 

centenária que estabelece ligação entre Coimbra e Serpins, designado como “Ramal da Lousã”, a 

qual permite o acesso ao eixo ferroviário fundamental Lisboa/Porto, bem como às ligações 

internacionais, estando assim integrada na rede ferroviária nacional. 

No entanto, este ramal encontra-se atualmente desativado, devido a obras na linha para substituição 

da locomotiva pelo metro ligeiro de superfície (as quais se encontram paradas), sendo o transporte 

de passageiros assegurado por autocarros que garantem um percurso semelhante.  
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Fig. 3.27 -  Rede rodoviária na região 

(Fonte: Estradas de Portugal) 

 

Em termos de mobilidade de pessoas (passageiros), além do transporte ferroviário referido 

anteriormente (atualmente transporte rodoviário), o município possui ainda um sistema de 

transporte coletivo rodoviário e transporte escolar. 

A população é servida por carreiras diárias de transportes de passageiros, a cargo da Transdev, em 

carreiras normais, umas cobrindo todas as freguesias no interior do município e outras que 

estabelecem ligação com Concelhos limítrofes – Coimbra, Lousã e Penela. 

A complementar este sistema e em alternativa ao transporte coletivo de pessoas, existe nos 

principais lugares o serviço de transporte individual em Praças de Táxi (táxis e carros de aluguer). 

O transporte escolar é assegurado pelas Juntas de Freguesia e pela Câmara Municipal, através de 

viaturas próprias ou através de protocolos com empresas de transportes privadas de utilização 

pública. 

Pedreira “Pisca 2” 
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3.6.13.1 Trajeto a percorrer 

A fábrica de cerâmica da Umbelino Monteiro localiza-se em Meirinhas, existindo vários percursos 

possíveis para o trajeto dos camiões que transportam as matérias-primas da pedreira para as 

instalações fabris. 

Conforme apresentado nos Anexos Técnicos - Anexo 2.5 o trajeto normalmente a realizar pelos 

camiões com o material argiloso para as instalações fabris (cerca de 60 km), oriundos da pedreira 

“Pisca 2” (conforme o que tem vindo a ocorrer nos últimos anos) e após percorrerem a estrada que 

liga a pedreira à localidade do Carapinhal, será pela estrada ER 17-1 até Miranda do Corvo onde 

seguem pela estrada EN 342 até ao IC3, seguindo pelo IC2 em Condeixa-a-Nova até à localidade de 

Meirinhas de Cima, onde seguindo a estrada orientada a Oeste e após um percurso cerca de 600 m 

conduz diretamente às instalações fabris da Umbelino Monteiro. 

Salienta-se que a parte inicial do percurso até Miranda do Corvo também é utilizada pelos meios de 

transporte dos materiais oriundos das outras duas pedreiras, existentes na envolvente da pedreira 

“Pisca 2”. 

A localidade do Carapinhal (fig. 3.28), atravessada pelos camiões, é uma pequena povoação que 

dista cerca de 1,5 km a sul da zona do projeto, constituída por edifícios habitacionais unifamiliares 

associadas a hortas para autoconsumo. 

 

 

Fig. 3.28 -  Ponto do trajeto na localidade do Carapinhal 
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Fig. 3.29 -  Ponto do trajeto na localidade de Miranda do Corvo 

 

O trajeto inclui ainda uma parte em que atravessa uma zona periférica de Miranda do Corvo (cerca 

de 1000 m) e até chegar ao IC2 em Condeixa-a-Nova, apenas atravessam a localidade de Bruscos. O 

restante do percurso é efetuado na via do IC2, a qual é bastante movimentada por vários tipos de 

veículos, sendo negligenciável o tráfego da pedreira face ao trânsito que circula nesta via. 

No que diz respeito à exploração em estudo, o volume de tráfego induzido pela ampliação da 

pedreira não se prevê que aumente significativamente, na medida em que a ampliação não se 

traduzirá num aumento da capacidade extrativa, ou seja, a situação futura será idêntica à atual. 

Assim, estima-se que o número médio de camiões que sairá da área do projeto durante um dia 

normal de trabalho seja de 6 veículos. 

3.6.14 Relevância social e económica da Umbelino Monteiro e do setor associado 

A Umbelino Monteiro, proponente do projeto, dedica-se à produção de materiais cerâmicos para a 

construção civil, nomeadamente telhas, localizando-se a sua instalação fabril em Meirinhas, 

concelho de Pombal.  

Ao longo da sua existência a empresa tem prosseguido uma estratégia coerente de preocupação com 

a melhoria da qualidade dos seus produtos, procurando sempre inovar de forma a satisfazer os seus 

clientes. Esta estratégia implica constantes e avultados investimentos na modernização tecnológica 

e na otimização do processo produtivo, o qual está dependente da qualidade das matérias-primas 

necessárias ao processo. 
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A presente estrutura de recursos humanos desta cerâmica inclui um total de 121 colaboradores, 

estando estes distribuídos por diferentes secções ou áreas de trabalho. 

Os trabalhos a realizar na pedreira e o transporte da matéria-prima para a fábrica, serão 

assegurados por trabalhadores de empresa da especialidade contratada para o efeito, conforme tem 

vindo a ocorrer desde que a Umbelino Monteiro adquiriu a pedreira. 

A ampliação da exploração em apreço é fundamental à Umbelino Monteiro, na medida em que, é 

essencial para garantir o abastecimento sem ruturas de matérias-primas essenciais à sua produção, 

as quais possuem caraterísticas específicas que contribuem para a qualidade dos produtos 

fabricados. Outro fator importante desta exploração é o facto de a empresa se tornar menos 

dependente de terceiros, uma vez que, sem esta pedreira a Umbelino Monteiro tem de recorrer a 

argilas adquiridas a empresas de matérias-primas. 

A atividade extrativa, normalmente pouco significativa em termos de emprego gerado, assume 

importância quando se encontra associada à unidade fabril de cerâmica. A sobrevivência da indústria 

cerâmica depende da continuidade da exploração da matéria-prima que a alimenta e 

consequentemente do emprego que poderá ser gerado, assumindo assim um papel importante na 

atividade económica onde a unidade fabril se encontra inserida.  

Para além do emprego direto gerado pela atividade de extração e pela fabricação de produtos 

cerâmicos, importa salientar o seu importante papel na atividade económica da região, na medida 

em que, alimenta uma série de indústrias e serviços a jusante, designadamente, construtores, 

transportadores, armazenistas, revendedores de materiais de construção e clientes finais, 

contribuindo desta forma, para o crescimento económico a nível regional e nacional. 

A Umbelino Monteiro decidiu, assim, implantar o projeto no concelho de Miranda do Corvo, por 

razões de disponibilidade de uma matéria-prima com caraterísticas específicas, que lhe permite 

melhorar a qualidade dos seus produtos e ao mesmo tempo não depender das empresas fornecedoras 

de matérias-primas. 

Salienta-se que, a empresa possui composições com as argilas exploradas na pedreira “Pisca 2” com 

parâmetros acima da média, permitindo obter produtos de elevada qualidade, os quais estão 

amplamente aceites pelo mercado, nomeadamente no externo. A exclusão daqueles materiais 

implica a diminuição da qualidade dos produtos, o que acabará por se refletir de forma negativa na 

sustentabilidade da empresa. 

Para tentar compensar a retirada daquelas matérias-primas e substitui-las por outras com diferentes 

caraterísticas, uma das medidas a tomar será aumentar a temperatura de cozedura dos produtos, o 
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que resulta num aumento do consumo energético, tendo como consequência impactes ambientais e 

económicos associados.   

Este projeto surge em contra corrente com a conjuntura económica do país que estamos atravessar, 

na medida em que, como o setor da construção civil se encontra em declínio, os setores a montante, 

nomeadamente a cerâmica de construção, fortemente dependentes do mercado nacional, também 

têm apresentado decréscimos acentuados. 

Segundo os dados estatísticos publicados pela DGEG, as vendas da indústria extrativa para a indústria 

de fabricação de tijolos, telhas e de outros produtos cerâmicos para a construção sofreu um 

decréscimo cerca de 21% de 2011 para 2012, o que tem originado uma diminuição do número de 

pedreiras em atividade nos últimos anos. 

Assim, em 2012 o número de estabelecimentos em atividade de exploração de argila e caulino eram 

87, os quais empregavam cerca de 438 pessoas. Tendo-se verificado nesse mesmo ano um 

decréscimo do valor de produção nacional dos minerais industriais (argila e caulino) relativamente 

ao ano anterior, alcançando 14,2 milhões de Euros. 

3.7 Ecologia 

3.7.1 Enquadramento geográfico 

A pedreira “Pisca 2” encontra-se integrada no concelho de Miranda do Corvo, pretendendo-se 

licenciar uma área com cerca de 10 ha, tendo sido considerada para este descritor uma área de 

estudo que inclui uma zona tampão de 100 m em redor da área de pedreira, compreendendo no total 

cerca de 38,5 hectares (fig. 3.30). 

3.7.2 Enquadramento biogeográfico 

A nível fitossociológico e de acordo com Costa et al. (1998), a área em análise integra-se na:  
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Litoral, assim como os bosques do Arisaro-Quercetum broteroi quercetosum roboris que se 

encontram nos calcários descalcificados desta área. 

3.7.3 Enquadramento com o SNAC 

A área de estudo localiza-se nas imediações (cerca de 4,5 Km) do Sítio de Importância Comunitária 

PTCON0060 - Serra da Lousã, e a cerca de 18,2 Km das diversas Áreas Classificadas associadas ao 

Paúl de Arzila, incluindo a Área Protegida Reserva Natural do Paul de Arzila (fig. 3.31). 

 

 

Fig. 3.31 -  Localização da área de estudo no contexto do Sistema Nacional de Áreas Classificadas.  

3.7.4 Metodologia  

Numa primeira fase efetuou-se uma recolha da informação bibliográfica disponível a nível da flora e 

habitats, que permitiu o diagnóstico da situação de referência, em termos biogeográficos, da área 

onde se insere este projeto. 

A nível da flora e vegetação foram efetuados levantamentos botânicos em diversos pontos de 

amostragem ao longo da área de estudo, representativos de cada biótopo, que permitiram elaborar o 

elenco botânico apresentado nos Anexos Técnicos - Anexo 3.2. É de assinalar que a execução dos 

trabalhos decorreu numa época do ano pouco adequada para a flora (julho), principalmente a nível 

das espécies anuais (terófitos) ou de fenologia precoce como diversos geófitos e hemicriptófitos. 
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Procedeu-se também à cartografia de habitats tendo-se definido tipologias de coberto vegetal 

dominante e efetuada a sua caracterização a nível de composição específica e estrutura. Esta 

análise permite a identificação dos habitats naturais e semi-naturais com estatuto de proteção ao 

abrigo do Decreto-lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, que revogou o Decreto-lei n.º 140/99 de 24 de 

Abril, que transpôs para o direito nacional a Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril 

(diretiva aves) e Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (Diretiva Habitats). Para 

caracterização dos habitats com estatuto de proteção foram consultadas as fichas disponibilizadas 

no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (ALFA, 2006). A base da cartografia dos habitats foi 

elaborada através do ortofotomapa disponibilizado pela camada de satélite Google, corrigindo 

mediante as alterações verificadas no terreno. 

A nível da avifauna fez-se um ponto de escuta numa zona central da área de estudo, com duração de 

20 minutos, nos quais se registaram todas as espécies identificadas visual ou auditivamente. 

Fizeram-se igualmente diversos transeptos onde se registavam as observações efetuadas (fig. 3.32). 

Para prospeção de mamofauna e herpetofauna efetuou-se prospeção em diversos pontos ao longo da 

área de estudo no decorrer dos trajetos supracitados. Procedeu-se à prospeção ativa em locais 

favoráveis (e.g. afloramentos rochosos, poças, taludes, troncos caídos, berma da estrada) de 

indivíduos ou de indícios de presença (e.g. tocas, pegadas, dejetos, cadáveres), tendo-se registado 

todas as espécies detetadas direta ou indiretamente. 

A informação de campo foi complementada com referências bibliográficas, nomeadamente Atlas de 

Avifauna Nidificante em Portugal (Equipa Atlas, 2008 - UTM 10x10km 29TNE54), Atlas de 

Herpetofauna (Loureiro et al. 2008 - UTM 10x10km 29TNE54) e de Mamíferos (Mathias et al. 1999 

UTM 50x50km) listadas no Anexos Técnicos - Anexo 3.2, ponderadas através de uma análise pericial 

segundo as condições atuais dos habitats em estudo. As espécies inventariadas foram classificadas 

segundo o seu estatuto de conservação, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Cabral et al. 2005), que compreende as seguintes classes: Criticamente Em Perigo (CR), Em 

Perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase Ameaçado (NT), Pouco Preocupante (LC), Não avaliado (NE), e 

Informação Insuficiente (DD) e Não Aplicável (NA). Analisaram-se também quais as espécies alvo de 

Convenções internacionais e Diretivas comunitárias transpostas para o quadro legal nacional, 

nomeadamente: Diretiva “Aves” e Diretiva “Habitats”, respetivamente, 79/409/CEE e 92/43/CEE 

(Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 Fevereiro). 
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umbellata e Ulex spp.), as cistáceas (ex. Cistus salviifolius, Cistus crispus), a carqueja 

(Pterospartum tridentatum), a carvalhiça e a silva (Rubus ulmifolius). A táveda (Dittrichia viscosa) é 

dominante em diversos pontos da área de estudo, uma planta ruderal característica de habitats 

perturbados. 

A nível arbóreo domina na área de estudo o eucalipto (Eucalyptus globulus), uma espécie originária 

da Austrália, plantada com fins florestais de produção, o pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e mais 

pontualmente o sobreiro (Quercus suber) e a acácia (Acacia dealbata, Acacia sp.), espécies invasoras 

com núcleos de tamanho considerável na área de estudo.  

3.7.5.2 Espécies com estatuto de proteção 

Na área de estudo foi assinalada uma espécie com estatuto de proteção. O sobreiro é uma espécie 

arbórea, protegida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho de 2004, que regulamenta 

e condiciona, entre outros aspetos, o abate de indivíduos. Na área de estudo, este ocorre no interior 

de uma área de pinhal jovem (em área de pedreira licenciada) e pontualmente em áreas de 

eucalipto, assim como florestas mistas de pinheiro-bravo e eucalipto, não havendo no entanto 

elementos de grande porte em nenhuma destas áreas.  

Esta espécie é bastante frequente a nível nacional, pelo que a sua conservação global não está 

ameaçada. É no entanto de destacar que a possível afetação de indivíduos de sobreiros (isolados, em 

núcleos ou em povoamentos) deverá ser averiguada atempadamente e ser alvo de um requerimento 

à Autoridade Florestal Nacional (AFN), caso seja necessário o seu abate. 

Não se assinalou a presença de nenhuma espécie constante no Decreto-lei 49/2005 de 24 de 

Fevereiro que transpõe para a legislação nacional importantes diretivas europeias, para a 

conservação da Biodiversidade 

3.7.5.3 Habitats 

Cartografia de habitats 

A área de estudo abrange aproximadamente 38,5 hectares, onde foram classificados 11 categorias de 

habitat distintas (fig. 3.33): 

Estradas e Caminhos – Vias rodoviárias alcatroadas ou caminhos de terra batida relevantes; 

Edificado Industrial – Áreas ocupadas por edificações de características Industriais; 

Eucaliptal – Povoamentos florestais densamente povoados por eucalipto (Eucalyptus globulus); 

Eucaliptal sem Sob-coberto – Povoamentos florestais densamente povoados por eucalipto 

(Eucalyptus globulus), atualmente sem sob-coberto; 
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Zonas de Acumulação de Água Pluvial – Áreas argilosas bastante impermeáveis indiciando a 

retenção de água pluvial durante praticamente todo o ano, dominadas por Ciperáceas e Juncáceas. 

Salgueiral e Acacial – Pequeno núcleo de salgueiros invadido por acácia numa pequena área 

associada a escorrências pluviais. 

Acacial – Áreas dominadas por formações arbóreas de Acácia spp. consociada frequentemente com 

eucalipto; 

Matos Baixos – Áreas anteriormente despidas de vegetação, atualmente colonizadas essencialmente 

por táveda. 

Solo sem Vegetação – Solo argiloso, sem vegetação, presumivelmente derivado de exploração 

geológica num passado recente. 

 

Caracterização dos Habitats 

As estradas e caminhos correspondem às vias rodoviárias alcatroadas ou caminhos de terra batida 

presentes na área de estudo. Em ambos os casos, a vegetação é praticamente inexistente, podendo-

se encontrar comunidades de espécies ruderais como a táveda, a chicória (Cichorium intybus) e a 

colonização dos elementos arbóreos envolventes nas bermas e no interior da estrada (quando não 

pavimentada). 

O edificado industrial corresponde a parte de um edifício de uma Unidade Industrial/Armazém 

adjacente à pedreira. A vegetação nesta área é inexistente. 

Parte considerável da área de estudo corresponde a povoamentos florestais de eucalipto - 

Eucaliptal. Estas são formações arbóreas monospecíficas, com reduzida diversidade associada e por 

vezes com poucos sinais de manutenção (fig. 3.34). No sob coberto encontram-se sobretudo espécies 

ruderais, como a táveda, cistáceas, tojo e urze. Frequentemente, nestes ocorre também pinheiro 

em regeneração. São também comuns, alguns Eucaliptais sem qualquer sob-coberto, 

presumivelmente alvo de desmatação recente. 
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Fig. 3.34 -  Eucaliptais na área de estudo. Do lado esquerdo da imagem, eucaliptal vedado 

pertencente à área de ampliação da pedreira 

 

Embora o pinheiro seja bastante frequente na área de estudo, indiciando plantações anteriores, as 

áreas de Pinhal estão restritas a áreas não plantadas por eucalipto e áreas pouco intervencionadas 

onde se encontra em regeneração (pinhal jovem) juntamente com algum sobreiro (fig. 3.35), 

característico desta região biogeográfica e com matos densos em zonas mais abertas onde se 

desenvolvem espécies de urze (ex. Erica arborea, Erica umbellata), tojo (ex. Ulex minor) e cistos 

(Cistus salviifolius), a carvalhiça e a carqueja (Pterospartum tridentatum). 

Em zonas perturbadas pelo fogo ou com fraca gestão florestal ocorrem Formações Mistas cuja 

dominância é inconclusiva de Pinheiro e Eucalipto (co-dominância), cujo sob-coberto se assemelha 

aos habitats anteriormente descritos, formando matos densos em zonas com copado menos fechado. 

Apresenta na parte Oeste evidências de ter sido alvo de fogo nos últimos anos.  

No interior da área da pedreira licenciada e nas imediações Nordeste, são possíveis observar Matos 

Baixos que correspondem a áreas dominadas por formações arbustivas de táveda, acompanhada por 

gramíneas e outras plantas ruderais como a cenoura-brava (Daucus carota) (fig. 3.36). Pontualmente 

podem ocorrer elementos arbóreos de pinheiro-bravo, eucalipto e acácia. Parece corresponder a 

uma área outrora bastante perturbada pela exploração geológica e cuja colonização se está a iniciar. 
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Fig. 3.35 -  Aspeto de pinhal jovem onde pontualmente se desenvolvem sobreiros 

 

 

Fig. 3.36 -  Aspeto de matos baixos que ocorrem na área da pedreira 
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No interstício de zonas de matos baixos de táveda e solo sem vegetação ocorrem Zonas de 

Acumulação de Água Pluvial (fig. 3.37). Tal como os matos baixos, estas correspondem a áreas 

atualmente a serem colonizadas por plantas pioneiras, essencialmente Ciperáceas e Juncáceas, 

derivado da retenção de água pluvial proporcionada pelo relevo e pela natureza argilosa do solo. 

Estas plantas são acompanhadas mais pontualmente por cana (Arundo donax) e salgueiro jovem 

(Salix atrocinerea). A permanência destas espécies indica que esta retenção se mantém mesmo em 

períodos secos, havendo em redor deste habitat uma ténue zona mista dominada pela mistura de 

táveda e junco. 

 
 

 

Fig. 3.37 -  Ciperáceas e Juncáceas colonizando zonas de retenção de águas pluviais 

 

Decorrente da escorrência superficial de água e de alguma acumulação da mesma ocorre uma 

pequena área mista de Salgueiral e Acacial (fig. 3.38), sendo que aparentemente o primeiro foi 

invadido posteriormente por acácia. 

Ocorrem também núcleos significativos de acácia, Acacial, áreas dominadas por formações arbóreas 

de A. Dealbata, por vezes consociada com eucalipto e/ou outra Acacia sp.. Estas estão 

frequentemente associadas a zonas húmidas, depressões no terreno e a bermas de estrada. 

Presumivelmente decorrente da exploração geológica no passado ainda recente, ocorrem Áreas sem 

Vegetação, cujo coberto vegetal é inexistente ou parco. 



 

 

Proj. nº 332.27208 Rel. nº 332.27208-3/13 Revisão: 0 Data: Outubro 2014 
 
 

AA/MA  Página 119 de 255 

 

 

 

Fig. 3.38 -  Aspeto do Salgueiral e Acacial (direita) rodeado por matos baixos de táveda. 

 

3.7.5.4 Habitats com estatuto de proteção 

Dos habitats identificados, nenhum se enquadra no estatuto de habitat protegido de acordo com os 

requisitos do Plano Sectorial da Rede Natura 2000, disponível em 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/p‐set/hab‐1a9. 

3.7.6 Fauna 

A análise efetuada incidiu sobre os vertebrados terrestres, nomeadamente Herpetofauna, Avifauna e 

Mamofauna. 

3.7.6.1 Herpetofauna 

O Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al. 2008) assinala para a região envolvente à 

pedreira de argila a ocorrência de 5 espécies de anfíbios e 5 espécies de répteis, cujo elenco se 

apresenta no Anexos Técnicos - Anexo 3.2. 

Anfíbios 

De acordo com o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al. 2008), a revisão 

bibliográfica e pericial efetuada estão referenciadas para área de estudo cinco espécies de anfíbios 
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(Anexos Técnicos - Anexo 3.2), destas apenas a rã-verde (Rana perezi) foi observada no decurso dos 

trabalhos de campo efetuados, associada às zonas de acumulação de águas pluviais.  

Do elenco de espécies potencialmente presentes, destacam-se 4 espécies com estatuto de proteção: 

o tritão-marmoreado (Triturus marmoratus), a rã-ibérica (Rana ibérica) e a rela-comum (Hyla 

arborea) constantes no Anexo B-IV, que reúne as espécies que exigem proteção rigorosa e ainda a rã-

verde (Rana perezi) incluída no Anexo B-V, e cuja captura na natureza deverá ser alvo de medidas 

de gestão. Nenhuma das espécies elencadas apresenta um estatuto de conservação ameaçado em 

Portugal, de acordo com Cabral et al. 2006. 

Répteis 

Estão referenciadas para a área de estudo 5 espécies de répteis na área envolvente à pedreira 

(Anexos Técnicos - Anexo 3.2). Deste elenco de espécies de ocorrência potencial destaca-se uma 

espécie com estatuto de proteção ao abrigo do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, 

nomeadamente a lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica) incluída no Anexo B-IV. Nenhuma das 

espécies referenciadas apresenta um estatuto de conservação ameaçado em Portugal, segundo 

Cabral et al. 2006.  

Apenas se detetou a lagartixa-do-mato (Psamodromus algirus) na área de estudo, numa zona de 

eucaliptal. 

3.7.6.2 Avifauna 

No que concerne à avifauna, estão previstas para a área de estudo quarenta espécies (Anexos 

Técnicos - Anexo 3.2). Deste elenco, confirmou-se no local a presença de 17 espécies, estas bastante 

comuns em meios florestais e humanizados (quadro 3.27). O gavião figura no Anexo A-I3 do Decreto-

Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. O mesmo foi visto aparentemente a caçar numas ruinas fora da 

área de estudo, em contexto florestal, sobrevoando depois sobre a área de estudo. O gaio, a gralha-

preta e o melro-preto apresentam estatuto de proteção ao abrigo do D.L. n.º 49/2005, encontrando-

se inseridos no Anexo D (Espécies cinegéticas) do respetivo Diploma. Todas as espécies identificadas 

na área de implementação do projeto constituem espécies comuns em Portugal, nenhuma das 

mesmas apresentando um estatuto de conservação desfavorável segundo Cabral et al., 2005. 

 

 

                                                   

3 Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de proteção especial. 
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Quadro 3.27 - Espécies de avifauna inventariadas em trabalho de campo.  

Nome Comum Nome Científico 
Estatuto de 

Conservação (Cabral 
et al. 2005) 

Ocorrência Estatuto de Proteção 
(D.L. n.º 49/2005) 

Águia-de-asa-redonda Buteo buteo LC Res  

Gavião Accipiter nisus LC Res A-I 

Andorinhão-preto Apus  apus LC MigRep  

Pombo-doméstico Columba livia DD Res D 

Rola-turca Streptopelia decaoto LC Res  

Gaio Garrulus glandarius LC Res D 

Gralha-preta Corvus corone LC Res D 

Cia Emberiza cia LC Res  

Chamariz Serinus serinus LC Res  

Pintassilgo Carduelis carduelis LC Res  

Verdilhão-comum Carduelis chloris LC Res  

Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica LC MigRep  

Andorinha-dos-beirais Delichon urbica LC MigRep  

Alvéola-branca Motacilla alba LC Res/Vis  

Chapim-real Parus major LC Res  

Pardal-comum Passer domesticus LC Res  

Carriça Troglodytes troglodytes LC Res  

Res- Residente; Mig- Migratória; Rep- Reprodutora; Vis- Visitante 

 

No elenco de restantes espécies potenciais, assinala-se 1 espécie protegida ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (Anexo A-I), nomeadamente, o gavião (Accipiter nisus) e o milhafre-

preto (Milvus migrans), as mesmas não ameaçadas em Portugal. A área reúne condições de habitat 

para a ocorrência destas espécies, pelo menos de forma ocasional (território de caça ou passagem).  

Relativamente à ocorrência de espécies com estatuto de conservação ameaçado não foi identificada 

nenhuma na bibliografia como potencialmente ocorrente. 

3.7.6.3 Mamofauna 

No que concerne às espécies de mamíferos passíveis de ocorrerem na área de estudo assinala-se um 

elenco de 21 espécies (Mathias et al. 1999), todas potencialmente presentes na área de estudo já 

que não se identificou nenhuma ocorrência ou vestígios de ocorrência de espécies de mamíferos. 

Este facto deve-se à forte perturbação, refletida na fraca qualidade dos habitats presentes.  
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A nível das espécies com estatuto de proteção, o elenco integra 5 espécies presentes nos anexos B-II, 

B-IV, B-V e D 4 do Decreto-lei n.º 140/99 de 24 de Abril, nomeadamente os quirópteros morcego-anão 

(Pipistrellus pipistrellus) - Anexo B-IV, morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) – Anexos B-II e 

B-IV e o morcego-rato-grande (Myotis myotis) Anexos  B-II e B-IV. Estes dois últimos considerados 

Vulneráveis por Carbral et al., 2005. 

Para além dos quirópteros são ainda protegidos a geneta (Genetta genetta) e o sacarrabos 

(Herpestes ichneumon), incluídos no anexo B-V e B-V e D respetivamente. 

Na área de estudo não se encontraram condições para a ocorrência de qualquer uma destas 

espécies. Não se encontrou qualquer cavidade potencialmente utilizada por quirópteros, podendo, 

no entanto, estes ocorrerem pontualmente na área de estudo, sobretudo em eventuais deslocações 

entre os abrigos e zonas de alimentação. Atendendo a que existem sinais de fogo na área de estudo, 

tal contribui para a ocorrência de comunidades de menos valor faunístico.  

Apenas as duas espécies de quirópteros elencadas anteriormente possuem estatuto de conservação 

ameaçado (morcego-de-peluche e o morcego-rato-grande) segundo Cabral et al. 2005, no entanto, 

como já referido, a utilizar a área de estudo seria apenas como local de passagem ou caça já que 

são ambos cavernícolas, não tendo na área de estudo um habitat favorável à sua permanência. 

3.8 Ordenamento do território 

3.8.1 Metodologia  

Na avaliação da situação de referência da zona da pedreira em estudo, referente ao ordenamento do 

território, procedeu-se à análise dos instrumentos vigentes nesta matéria, com destaque para o 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Miranda do Corvo e Carta da Reserva Ecológica Nacional, de forma 

a avaliar as situações de compatibilidade ou conflito do projeto com as normas regulamentares 

existentes para aquela área. 

3.8.2 Instrumentos de ordenamento do território  

Os instrumentos de planeamento e ordenamento aprovados para a área afetada pelo projeto, 

nomeadamente o PDM de Miranda do Corvo, estabelecem determinadas regras a ter em conta na 

implantação de uma pedreira. 

                                                   

4 Anexo B-II: Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de 

conservação; Anexo B-IV: Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa; Anexo B-V: 

Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto de 

medidas de gestão. Anexo D- Espécies cinegéticas. 
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O PDM de Miranda do Corvo foi revisto, encontrando-se em vigor um novo regulamento aprovado 

pelo Aviso n.º 8473/2014, publicado na 2ª série do Diário da República n.º 139, de 22 de julho de 

2014, tendo sido contemplado neste novo diploma a exploração de recursos geológicos na área da 

pedreira “Pisca 2”.   

Assim, a área abrangida pela pedreira encontra-se em “Espaços de Recursos Geológicos” – área de 

exploração consolidada, espaços correspondentes a áreas onde existem recursos geológicos, que no 

caso da área pretendida são matérias-primas argilosas. 

No art. 55º do diploma supracitado é referido que “nas áreas de exploração consolidada ocorre uma 

atividade produtiva significativa de depósitos minerais e ou de massas minerais e que correspondem 

às áreas licenciadas ou em vias de licenciamento”, e no art. 57º é mencionado que nas áreas de 

exploração consolidada é permitida a exploração dos recursos minerais existentes, apresentando-se, 

assim, o projeto em apreço de acordo com o regulamento em vigor. 

Para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo, fazem parte do PDM um conjunto de classes 

de espaços, os quais se encontram delimitados na Planta de Ordenamento daquele PDM na carta 

referente à Classificação e Qualificação do Solo, conforme extrato apresentado nos Anexos Técnicos 

– Anexo 3.3.  

As condicionantes legais, que constituem o conjunto de servidões e restrições de utilidade pública 

que condicionam a utilização de um determinado território, encontram-se delimitadas na Planta de 

Condicionantes do PDM, na carta referente ao Património Natural, conforme extrato apresentado nos 

Anexos Técnicos – Anexo 3.3. 

Nestas duas plantas verificamos que a área da pedreira “Pisca 2” se insere, na sua totalidade, na 

classe de “Espaços de Recursos Geológicos” - área de exploração consolidada, compatível com a 

atividade desenvolvida naquele local, não ocorrendo conflito com qualquer condicionante, 

nomeadamente a REN, conforme também se pode verificar na Planta de Ordenamento na Carta da 

Estrutura Ecológica Municipal, cujo extrato é apresentado nos Anexos Técnicos – Anexo 3.3. 

Salienta-se que com o processo de revisão do PDM de Miranda do Corvo, também ocorreu o processo 

de revisão da delimitação da REN, a qual se encontra aprovada, segundo a Portaria n.º 71/2014, 

publicada no Diário da República n.º 53, I série B, de 17 de março, produzindo os seus efeitos com a 

entrada em vigor da revisão do PDM. 

O atual projeto enquadra-se, assim, no espírito dos instrumentos de gestão territorial, enquadrando-

se nas respetivas disposições regulamentares, não colocando em causa o desejável ordenamento do 

espaço em que se insere ou da sua envolvente. 
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3.9 Recursos hídricos 

3.9.1 Metodologia  

Este descritor tem como objetivo descrever o sistema hidrológico e hidrogeológico em que a área de 

estudo se insere, identificar os usos atuais ou potenciais do recurso água, fazendo assim uma breve 

descrição dos principais aspetos quantitativos dos recursos hídricos. 

A caracterização geral da área de estudo, no que se refere às características hidrológicas da bacia 

hidrográfica baseou-se sobretudo, em dados bibliográficos no Plano das Bacias Hidrográficas do 

Vouga, Mondego e Lis (ARH, 2012), na informação constante do estudo “Sistemas Aquíferos de 

Portugal Continental” que é disponibilizado na página eletrónica da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) e com recurso à plataforma SNIRH – Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. A 

caracterização da qualidade das águas superficiais e subterrâneas na área do projeto foi realizada 

com base nos resultados de análises disponíveis, do local mais próximo, que serão analisados face às 

Normas de Qualidade de Água em vigor, nomeadamente as estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de agosto. Relativamente às captações e poços, existentes na área do projeto, foi 

solicitada informação à ARH Centro, atualmente Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e visita ao 

local do projeto. 

A área de estudo corresponde à área do projeto acrescida de 100 metros em torno do mesmo, que 

inclui a envolvente imediata. No entanto, para efeitos de prospeção de informação útil para a 

caracterização dos recursos hídricos subterrâneos, foi realizado um levantamento de informação 

numa área mais alargada. 

3.9.2 Recursos hídricos superficiais 

O projeto encontra-se abrangido pelo Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do Vouga, Mondego e Lis, 

mais precisamente na Bacia Hidrográfica do Mondego (fig. 3.39), que se encontra em vigor através 

do Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de Outubro. Pelo despacho n.º 18313/2009, de 7 de Agosto, o 

Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, determinou a elaboração do “plano de gestão 

das bacias hidrográficas que integram a região hidrográfica do Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do 

Oeste (RH4)”. A junho de 2012 foi elaborada a versão final do Plano destas bacias hidrográficas.  

A região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis tem uma área total de 11 477 km2, em que a área da 

bacia hidrográfica do Mondego possui uma área de 4 642 km². A Bacia Hidrográfica do Mondego 

abrange 45 concelhos, em que alguns encontram-se totalmente abrangidos pela região hidrográfica e 

outros apenas parcialmente. O Concelho de Miranda do Corvo situa-se integralmente dentro da área 

da Bacia do Mondego. 
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A qualidade da água superficial é o resultado da atividade humana que ocorre na bacia e do grau de 

eficiência dos sistemas de tratamento instalados. As fontes de poluição pontual, de origem 

doméstica e industrial, localizam-se em redor dos grandes aglomerados urbanos, como Coimbra. 

De um modo geral, na bacia do rio Mondego, as características da água são consideradas águas 

duras, com mineralização total moderada e fácies bicarbonatada cálcica. Os valores de nitrato 

revelam alguma contaminação, provavelmente de origem agrícola, pois situam-se acima do que seria 

de esperar de um sistema cársico. 

A qualidade da água dos cursos de água da bacia do Rio Mondego conduz à classificação C (rio 

poluído) (classificação do INAG). Esta classificação é, no entanto, devido a valores isolados de alguns 

parâmetros que ocorrem pontualmente. Os parâmetros que mais contribuem para esta classificação 

são a carência bioquímica de oxigénio, a carência química de oxigénio e os coliformes fecais, o que é 

indicador de uma contaminação de origem doméstica. 

O Rio Dueça, também conhecido como Rio Corvo, atravessa o concelho de Miranda do Corvo em 

cerca de 45 km2. 

De acordo com os dados obtidos nos estudos de caracterização das massas de água superficiais, do 

Plano da Bacia Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis, as massas de água PT04MON0695 e 

PT04MON0692, com designação Rio Dueça/Corvo, têm um estado “Bom” (classificação obtida por 

massa de água não monitorizada, tendo em conta os elementos biológicos). 

Na fig. 3.40 apresenta-se a área do projeto em carta militar 1/25 000. Refere-se que na área do 

projeto não existe nenhuma linha de água, no entanto como se verifica em carta militar, na 

proximidade existem três cabeceiras de linha de água. 

Na zona junto à estrada, na área de Pedreira já licenciada, encontra-se uma pequena depressão com 

retenção de águas pluviais. Também devido ao tipo de vegetação (juncos, tabua e salgueiros) pode-

se considerar que no inverno existe uma maior acumulação de águas pluviais. 

De acordo com a Planta de Condicionantes – Património Natural, do Plano Diretor Municipal (PDM) do 

Município de Miranda do Corvo, em vigor, a área do projeto não se encontra na categoria de Reserva 

Ecológica Nacional (REN), como é possível verificar na planta apresentada nos Anexos Técnicos – 

Anexo 3.3. No que respeita ao descritor Recursos Hídricos, o projeto não está inserido numa área de 

máxima infiltração, cabeceiras das linhas de água nem em zona ameaçada pelas cheias. 
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O Maciço Antigo corresponde à parte de um antigo soco compreendendo, essencialmente, terrenos 

pré-câmbricos e paleozóicos. Encontra-se localmente recoberto por depósitos detríticos discordantes 

de idade terciária ou quaternária, com espessuras variáveis.  

Ao nível da Hidrogeologia, as principais rochas constituintes do Maciço Antigo são: granitóides, 

xistos, grauvaques e quartzitos, têm em comum muitas características hidrogeológicas, 

nomeadamente o modo de ocorrência e de circulação da água subterrânea. A circulação da água 

subterrânea faz-se predominantemente através de descontinuidades - planos de xistosidade e 

fraturas, mas também através de poros intergranulares, em zonas de alteração significativa. Assim, 

considera-se, em geral, a presença de dois tipos de porosidade: uma porosidade de fratura e uma 

porosidade de matriz, pelo que é comum serem designados por meios de porosidade dupla. 

No Maciço Antigo, as formações hidrogeológicas são, regra geral, pouco produtivas. A captação de 

água fazia-se tradicionalmente por poços, poços com galerias e minas. Atualmente privilegia-se a 

captação por furos e, nalgumas condições hidrogeológicas, os poços com drenos radiais têm 

substituído os poços com minas. As captações com maior produtividade correspondem a pequenos 

poços, com profundidade inferior a 20 m, mas de drenagem horizontal (galerias, drenos, furos 

horizontais) e geralmente, nas proximidades de linhas de água. Apenas nos xistos é possível 

encontrar exemplos de captações tipo furos verticais, com profundidades superiores a 50 m e 

produzindo, excecionalmente, caudais acima de 4 l/s. 

O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego tem uma dimensão de 4 826 km2 e tipo 

litológico fissurado. A recarga de água subterrânea é de 58 mm/ano com uma precipitação média de 

1.161 mm/ano. 

Na fig. 3.41 apresenta-se o enquadramento litoestratigráfico do sistema Antigo diferenciado na área 

do projeto. 
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Quadro 3.28 - Dados da estação de monitorização da qualidade da água subterrânea. 

Estação Zona Industrial do 
Parque Desportivo 

DRAOT CCDR 

Distrito Coimbra 

Concelho Miranda do Corvo 

Freguesia Miranda do Corvo 

Bacia Mondego 

M (m) 183 840 

P (m) 346 021 

Fonte: SNIRH, 2014. 
 

 

Quadro 3.29 - Qualidade da água subterrânea da estação da Zona Industrial do Parque 

Desportivo. 

Estação 2008 2009 2010 2011 2012 

251/16 

ZI Parque 
Desportivo 

A2 A2 Não há dados A2 A1 

Fonte: SNIRH, 2014. 
 

Ao nível da qualidade da água subterrânea, considera-se água de boa qualidade, apenas apresentam 

os valores acima do limite relativos ao pH. Quanto aos limites especificados no Anexo I, categoria 

A1, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, nenhum é ultrapassado. 

Devido à natureza do projeto em causa justifica-se estimar a cota a que se encontra o nível freático 

na área do projeto. Atendendo ao tipo de solo e de geologia, no qual a rocha predominante são os 

lutitos, também conhecidos por rochas silto-argilosas, ocorrerá predominantemente escorrências 

superficiais, devido à baixa permeabilidade do solo.  

Apesar de o nível freático variar ao longo do ano, em virtude da identificação de um poço junto à 

área do projeto, situado à cota de 230 m, com o nível da água a uma profundidade de cerca de 20m 

(e, portanto, com água ao nível da cota de 210 m, na época de estio - Julho), pode considerar-se 
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3.10 Património arquitetónico e arqueológico 

3.10.1 Metodologia  

Os trabalhos de caracterização da situação de referência foram regidos pela aplicação de um 

conjunto de procedimentos para a obtenção de informação relevante que partiu da definição de 

critérios específicos de atuação e da calendarização em etapas de desenvolvimento da pesquisa. 

Para além da contextualização conferida pela legislação que enquadra a Avaliação de Impacte 

Ambiental e a proteção e valorização do Património Cultural, os trabalhos de caracterização da 

situação de referência do Descritor Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico são 

orientados pela circular “Termos de referência para o descritor Património Arqueológico em Estudos 

de Impacte Ambiental”, publicada pelo Instituto Português de Arqueologia em 10 de Setembro de 

2004, com alterações decorrentes da aplicação das recomendações inscritas na proposta de 

documento normativo da Associação Profissional de Arqueólogos “Metodologia de Avaliação de 

Impacte Arqueológico” (APA, 2009), com adaptações decorrentes da prática de campo entretanto 

acumulada. 

Os trabalhos realizaram-se tendo em consideração a prévia definição de três áreas de intervenção 

que condicionam, parcialmente, a proposta de medidas de minimização para os impactes detetados: 

Área de Incidência Direta (AID) – área que corresponde à zona que é afetada diretamente 

pelas obras ou outro tipo de modificações, que, corresponde à área limitada pelo projeto de 

ampliação da pedreira acrescida de um corredor de segurança de 50 metros de largura; 

Área de Incidência Indireta (AII) – área que se estende entre a AID e cerca de 200 metros para 

além dos seus limites, que poderá vir a ser eventualmente afetada por trabalhos associados à 

exploração da pedreira, como a movimentação de maquinaria pesada; 

Zona Envolvente (ZE) – área situada entre o limite da AII do projeto e o limite da AE; 

Área de Estudo (AE) – zona que se estende até 2000 metros para além dos limites definidos em 

projeto, com o objetivo de contextualizar e caracterizar de forma mais efetiva as potenciais 

realidades culturais inventariadas na AID e na AII (neste caso, não se prevendo impactes para 

além dos limites da AID, a definição da AE concretizou-se na medição de um círculo de 2000 

metros de raio a partir do centro geométrico da AID – esta área foi apenas objeto de uma 

caracterização sumária a partir de informações bibliográficas e cartográficas, não exaustivas). 

Os procedimentos de obtenção de informação relevante dividiram-se em duas etapas principais, 

conforme o estipulado no Plano de Trabalhos aprovado pela Direção Regional de Cultura do Centro 

em ofício datado de 19 de Agosto último: 
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• Pesquisa documental: 

a. Consulta de bibliografia especializada e não especializada que se referissem a 

ocorrências de natureza cultural dentro dos limites da área de estudo; 

b. Consulta de bases de dados de instituições públicas da área da gestão do 

Património Cultural, atualmente integrados na estrutura da Direção Geral do 

Património Cultural (DGPC), especificamente: 

- Base de dados “Endovélico”, relativa ao Património Arqueológico; 

- Base de dados “Bens com Proteção Legal”, relativa ao Património que 

beneficia de qualquer figura de proteção legal; 

c. Consulta de documentação referente a instrumentos de gestão e ordenamento 

territorial válidos para a área de estudo, nomeadamente: 

- Proposta do Plano Regional de Ordenamento do Território da Região 

Centro (PROT-C, datada de Maio de 2011); 

- Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROF-

PIN); 

- Plano Diretor Municipal de Miranda do Corvo (PDM-MCV); 

• Trabalhos de campo: 

a. Prospeção integral da área da pedreira; 

b. Prospeção integral de um corredor de segurança com 50 metros de largura que 

circunda os limites da pedreira; 

c. Registo fotográfico dos trabalhos realizados. 

Nos Anexos Técnicos - Relatório Técnico 3 é apresentado, na íntegra, o relatório técnico referente a 

este descritor, o qual se encontra aguardar aprovação pelo IGESPAR. 

Relativamente ao património arquitetónico a metodologia adotada consubstanciou-se na prospeção 

intensiva da área objeto do EIA, com reconhecimento total da superfície do terreno e da sua 

envolvente. Este reconhecimento de campo foi complementado com um conjunto de informações 

prévias que inclui a consulta de bibliografia especializada de forma a caracterizar os elementos 

histórico-culturais da região onde se insere o projeto.  

3.10.2 Património arquitetónico 

3.10.2.1 Caraterização da área de estudo e sua história 

As origens do Município de Miranda do Corvo estão intimamente relacionadas com o Castelo de 

Miranda do Corvo, edificado na época da reconquista cristã e do qual já só resta alguns vestígios 

arqueológicos. De facto, foi no ano da sua tomada que o concelho recebeu o seu primeiro foral, em 
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1136, confirmando a sua importância estratégica. Neste sítio resta a Torre do Relógio - uma herança, 

muito alterada, do antigo castelo, mas que permanece um símbolo da identidade de Miranda do 

Corvo. 

O concelho abrangia naquela época uma vasta área, que ia quase do Ceira, até à ribeira de Alje, 

compreendendo aproximadamente as atuais freguesias de Miranda, Lamas, Vila Nova e Campelo 

(freguesia que passou para Figueiró dos Vinhos no início do regime liberal). 

Conforme costume na monarquia, a vila esteve sob diversos senhorios, foi dos Coelhos até à subida 

do Mestre de Avis ao trono, em fins do séc. XIV, passando depois aos Sousas de Arronches. Em 1611 

foi criado o título de Conde de Miranda do Corvo, na pessoa de Henrique de Sousa Tavares. O 

terceiro conde teve o título de Marquês de Arronches, pelo qual ficaram a ser mais conhecidos. Por 

casamento passou este senhorio à casa dos duques de Lafões. Em fins do séc. XVIII havia na vila a 

família dos Vasconcelos e Silva; a dos Arnáos (ou Arnaut); e a dos Silvas, cujo último rebento, 

Joaquim Vitorino da Silva, veio a ser, no regime constitucional, o Barão de Miranda do Corvo. 

A terceira invasão francesa trouxe novamente ao concelho, algum protagonismo pela sua localização 

na linha estratégica de movimentação dos exércitos: parte do combate de Casal Novo, que decorreu 

na madrugada de 14 de Março de 1811, deu-se na freguesia de Lamas. No entanto, as consequências 

da guerra foram terríveis para a população, pela carência de géneros que sobreveio, pelos estragos 

materiais (Ney mandou incendiar a vila) e pela grande epidemia que assolou as freguesias durante os 

meses seguintes. 

Decorrente da história do concelho, existe um património edificado com determinados aspetos que o 

distingue, quer pela sua carga histórica e cultural, quer pela sua traça e caraterísticas 

arquitetónicas, valorizando o património local. Deste património realçamos os seguintes 

monumentos:  

- Edifício dos Paços do Concelho 

- Igreja Matriz de Miranda de Corvo 

- Torre do relógio 

- Capela da Nossa Senhora da Boa Morte 

- Casa do Capitão – Mor 

- Santuário de Nossa Senhora da Piedade de Tábuas 

- Aldeias Serranas (Gondramaz e Cadaval) 

Em Miranda do Corvo subsistem ainda algumas casas centenárias pertencentes a famílias 

tradicionais, embora modificadas ou em ruínas. 



 

 

P
 
 

AA/MA 

 

No

os 

No

Pe

e a

O 

qu

D. 

tip

pe

Est

pro

de 

aut

dip

ed

erg

da 

O 

con

de 

mo

com

Co

de 

rel

roc

do

me

 

Proj. nº 332.272

o vasto patrim

 seguintes el

3.10.2

o concelho de

lourinho de 

adro envolve

Pelourinho 

artel do séc

 Manuel, da

pologia demo

ríodo manue

te imóvel, t

otegido com

 11 de Out

tarquia loca

ploma. Enco

ifício dos P

guia-se junto

 Sardinha. 

 

Convento 

nsiderado IIP

 30 de nov

onumento ju

m a EM 568, 

onservando a

 história, o 

ligiosa conv

cocó, devido

s séculos q

edieval. 

208 

mónio arquit

lementos pat

2.2 Patr

e Miranda do

 Miranda do 

ente. 

de Miranda

culo XVI e é 

atado de 15

onstrativa da

elino.  

talhado em 

mo IIP atravé

ubro de 193

al estabelec

ntra-se atua

Paços do Co

o à antiga C

de Santa M

P através do

vembro de 1

unto ao cru

 em Semide.

a memória de

 edifício esp

ventual, ren

o às várias 

que liquidar

Rel. nº 332.27

tetónico, na

trimoniais: 

rimónio arq

o Corvo exis

Corvo, Conv

a do Corvo d

 contemporâ

513 ou 1514

a arquitetura

pedra de An

s do Dec. n.

33, sendo a

cida pelo a

almente insta

oncelho, ma

Casa da Câm

Maria de S

o Dec. n.º 4

1993, localiz

uzamento da

. 

e cerca de d

pelha uma a

ascentista, 

intervenções

ram qualque

7208-3/13 

 

atural e cultu

quitetónico

stem três Im

vento de San

data do prim

âneo do fora

4, seguindo 

a civil públic

nçã, encont

.º 23122, DG

a sua afetaç

art. 3º daq

alado no átr

as originalm

mara, atual 

Semide foi 

45, DR 280 

zando-se o 

a EN 17-1 

dez séculos 

arquitetura 

barroca e 

s ao longo 

er vestígio 

Revisão: 0 

ural do conc

o de interes

óveis classif

ta Maria de 

meiro 

al de 

 uma 

ca do 

ra-se 

G 231 

ção à 

quele 

io do 

mente 

feira 

celho de Mira

sse público

ficados como

Semide e Sa

http://ww

Data: Outu

anda do Corv

o 

o de Interess

antuário do S

ww.patrimoni

ubro 2014 

Página 

vo, destacam

se Público (I

Senhor da Se

iocultural.pt/

 136 de 255 

mos 

IP): 

erra 

 
 

 



 

 

Proj. nº 332.27208 Rel. nº 332.27208-3/13 Revisão: 0 Data: Outubro 2014 
 
 

AA/MA  Página 137 de 255 

 

A construção mais antiga que se conhece é o claustro inferior, de cerca de 1540, tendo a história do 

convento ficado marcada pelo incêndio de grande amplitude, em 1664, que obrigou a uma renovação 

do conjunto monástico, só parcialmente concluída. 

O convento foi fundado no século XII para os monges da ordem beneditina, passando depois para as 

monjas de São Bento, tendo sido encerrado em 1896 por morte da última monja. Em 1931 o Mosteiro 

que entretanto havia sido cedido à Junta Geral do Distrito de Coimbra, presidida pelo Professor 

Bissaya Barreto, passou a funcionar como Escola Profissional de Agricultura e Asilo.  

A sua função inicial de devoção é atualmente reforçada e aliada à vertente formativa e social, 

albergando atualmente nas suas instalações um polo do CEARTE, escola de formação profissional e 

um lar de jovens da Cáritas Diocesana de Coimbra, sendo a igreja do mosteiro a igreja paroquial de 

Semide. 

O Santuário do Senhor da Serra, considerado IIP 

através da Portaria n.º 270/2013, de 13 de maio, 

localiza-se no lugar do Senhor da Serra, freguesia de 

Semide, e situa-se no cume de um monte, destacado 

das habitações envolventes pela elevação do terreno 

e pelo adro murado que o engloba. 

Este monumento tem origem numa primitiva capela, 

provavelmente construída no terceiro quartel do 

século XVII, pelas freiras de Semide, e ampliada na 

primeira metade do século seguinte, a qual serviu 

para albergar a imagem do Santo Cristo e mais tarde 

acolher os muitos romeiros que afluíam ao local, 

devido à fama crescente de milagres. O templo 

atual pouco ou nada guarda deste primeiro traçado, 

pois foi demolido e reedificado no início do século 

XX, no seguimento da construção das hospedarias de 

peregrinos, contíguas ao adro. 

 
http://poraquieporacoli.blogspot.pt/ 

3.10.2.3 Património natural 

Os recursos naturais representam no concelho um papel fundamental de grande valor turístico, 

salientando-se alguns elementos protegidos pela sua biodiversidade e estrutura biofísica que 

representam uma grande riqueza no contexto dos recursos naturais de Miranda do Corvo. Um destes 

locais que se encontra abrangido por medidas de proteção é o Espaço Natural na Senhora da Piedade 
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de Tábuas, localizado na freguesia de Vila Nova, que contempla a piscina fluvial aí localizada e toda 

a flora envolvente. 

O outro local protegido é o Sítio da Serra da Lousã, incluído na Rede Natura, o qual 11% está 

representado no município de Miranda do Corvo, o que corresponde a cerca de 1348 ha. A 

classificação deste sítio procura proteger a diversidade de habitats da extremidade Sudoeste da 

cordilheira central e as diversas espécies de flora e fauna. 

O concelho apresenta ainda um conjunto de elementos paisagísticos que o enriquecem e valorizam, 

nomeadamente as aldeias serranas de xisto de Gondromaz, Gallardo e Cadaval, que devido à sua 

beleza única são locais bastante apreciados pelo turismo. Possui também outros elementos naturais 

de interesse, como o Miradouro e Percurso da Serra em Vila Nova, o Miradouro do Senhor da Serra e 

parques de merendas que permitem aos seus utilizadores apreciarem a beleza natural e paisagística 

do Concelho. 

3.10.2.4 Património cultural 

No concelho existem vários equipamentos na área cultural e lúdica, dos quais se destaca a biblioteca 

municipal de Miranda do Corvo, o qual constitui um espaço privilegiado para acontecimentos 

culturais; a sala de cinema pertencente à Associação para o Desenvolvimento e Formação 

Profissional de Miranda do Corvo (ADFP) e o Atelier Alambique, um equipamento particular 

direcionado para a pintura. 

Perto da vila de Miranda do Corvo instalou-se recentemente um complexo turístico-cultural, a Quinta 

da Paiva, constituído por um conjunto de equipamentos, espaços coletivos e áreas verdes, que 

participam ativamente na vida da comunidade e desempenham um papel preponderante nas áreas 

do desporto, lazer e turismo, de promoção do contacto com as tradições, artes e ofícios locais e o 

contacto com a natureza, através dos animais e dos habitats onde estão inseridos. 

A cultura do concelho é marcada pelas caraterísticas específicas presentes no artesanato e na 

gastronomia existentes no território do município. 

O artesanato é uma das melhores marcas da identidade de Miranda do Corvo, tendo vindo a assumir-

se como um recurso fortemente gerador de receita turística, no qual se destaca a olaria, a cestaria, 

as rendas, a tecelagem, as esculturas e a latoaria. 

Na gastronomia no concelho, influenciada pelas condições envolventes do meio, destaca-se a 

importância das carnes de porco e cabra, esta última dá origem a um dos pratos com maior 

relevância na zona, a chanfana. Com o molho que sobra e adicionando pão e couves, surgiu um outro 
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prato denominado Sopa de Casamento e ainda outro prato que é confecionado em simultâneo com a 

chanfana, usando as tripas da cabra, são os negalhos. 

Dada a importância destes pratos para o concelho surgiu a Confraria da Cabra Velha cujo objetivo é 

contribuir para a defesa e divulgação da chanfana, dos negalhos e sopas de casamento. 

Também a doçaria conventual, associada ao Convento de Semide, ganhou importância a nível 

regional, nomeadamente a Nabada (feita com nabos) e as Súplicas (a partir de ovos). 

Ao longo do ano são vários os eventos culturais que ocorrem no concelho, ligados aos usos e 

costumes, os quais têm ganho maior ênfase ao longo dos anos, dos quais se destacam a EXPO 

Miranda, a feira do Mel, a feira da árvore, capital da chanfana, festa das vindimas e o encontro 

anual de filarmónicas. 

Para além destas atividades existem outras, de cariz religioso, desportivo e cultural que sendo 

iniciativas, na sua maioria de carácter local pelo seu significado valorizam a cultura e tradições 

locais, destacando-se a romaria de Nossa Senhora da Piedade de Tábuas, a festa dos Passos e a 

romaria ao Senhor da Serra. 

Dentro do património construído merece destaque o património religioso, existindo em todo o 

concelho inúmeras construções de cariz religioso. As mais importantes são as igrejas, existentes 

essencialmente nas sedes de freguesia, contudo mais numerosas são as capelas e as alminhas, 

existentes em quase todas as localidades. 

3.10.3 Património arqueológico 

3.10.3.1 Enquadramento legal dos trabalhos 

A doutrina da preservação a priori dos bens de natureza cultural, tal como definida pela Lei de Bases 

da Política e do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural (Lei n.º 107/2001, de 8 de 

Setembro), está consagrada pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares de proteção que 

não decorram necessariamente de um processo prévio de classificação ou inventariação. Este é o 

princípio que permite a verificação prévia do impacte de grandes projetos e obras sobre esses bens, 

em conjugação com a legislação que enquadra os impactes ambientais e a gestão e ordenamento do 

território, consubstanciada na Lei n.º 19/2014, de 14 de Abril (Lei de Bases do Ambiente), na Lei n.º 

48/98, de 11 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 54/2007, de 31 de Agosto (Lei de 

Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo), no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, com as alterações produzidas pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, e pelo 

Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
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Territorial), e na Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro (Programa Nacional da Política de Ordenamento 

do Território). 

A Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, estabelece os princípios jurídicos que devem reger as 

políticas de salvaguarda e valorização do património cultural: define-o como essencial para a 

construção e preservação da identidade nacional e, nos artigos 1º e 2º, caracteriza explicitamente o 

seu conteúdo formal. Nesta formulação, são património cultural “todos os bens que, sendo 

testemunhos com valor civilizacional ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, 

devam ser objeto de especial proteção e valorização”, tais como a língua portuguesa, os bens 

materiais com interesse cultural relevante que reflitam “valores de memória, antiguidade, 

autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade”, os “bens imateriais que 

constituam parcelas estruturantes da identidade e da memória coletiva portuguesas” e os bens que, 

devido a convenções internacionais que vinculem o Estado português, sejam considerados elementos 

do património cultural nacional. 

Os trabalhos específicos de inventariação de ocorrências de natureza cultural, nomeadamente 

arqueológicas, foram enquadrados pelo Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho (Regulamento de 

Trabalhos Arqueológicos). 

3.10.3.2 Caraterização da ocupação do solo aquando da realização dos 
trabalhos de campo 

Na AID do projeto de ampliação da pedreira “Pisca 2”, as condições de observação do terreno com 

que nos deparámos estão registadas na fig. 3.44 e são descritas nos seguintes termos: 

Zona A: correspondente a mais de metade da superfície da AID do projeto: está povoada por 

indivíduos das espécies Eucalyptus globulus Labill e Pinus pinaster Aiton, com sub-bosque onde 

pontificam indivíduos muito jovens da espécie Pinus pinaster Aiton e vegetação arbustiva de 

pequeno porte, especialmente ericáceas e Querci, acompanhada de um substrato arvense regra 

geral muito denso; nas áreas onde a cobertura arbustiva e arvense era menos densa, a 

superfície do terreno apresentava-se quase totalmente coberta por folhagem em 

decomposição; a visibilidade para estruturas e artefactos é muito reduzida a nula; 

Zona B: situada na AID do projeto, mas onde a ausência ou quase ausência de vegetação 

possibilitava uma visibilidade elevada, tanto para estruturas, como para artefactos; 

corresponde a uma faixa de corta-fogo e aos caminhos existentes dentro da área prospetada; 

Zona C: parte da AID do projeto, desmontada em momento anterior de exploração da pedreira; 

e a totalidade da via MD 1207; a visibilidade é elevada, mas a possibilidade de deteção de 

ocorrências de bens culturais é virtualmente nula, devido à total remoção da cobertura 
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sedimentar superficial e à impermeabilização através de cobertura betuminosa, no caso 

concreto da via MD 1207. 

 

Fig. 3.44 -  Zonas de visibilidade na AID do projeto de ampliação da pedreira “Pisca 2”, com 

indicação da localização das ocorrências culturais inventariadas. 

3.10.3.3 Elaboração do inventário de ocorrências de bens culturais 

A elaboração do inventário de ocorrências baseou-se no levantamento de informações recolhidas em 

pesquisa documental e na prospeção de campo. Por sua vez, a pesquisa documental realizou-se 

através da compilação de dados que constavam em fontes bibliográficas, cartografia, fotografia 

aérea, instrumentos de gestão do território e bases de dados de existências do domínio do 

Património Cultural. 

A análise da bibliografia disponível, nomeadamente, por ordem cronológica, Alarcão (1988), Real 

(1999), Rodrigues (2006), Caninas et al. (2012), Ramos e Simões (2012) e Santos (2013), e dos 
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relatórios de trabalhos de EIA depositados na DGPC (Caninas, Henriques e Chambino, 2007; Monteiro 

e Caninas, 2011), não indicou a existência de qualquer ocorrência de natureza cultural dentro dos 

limites da AE deste projeto. 

Foi estudada a cartografia topográfica (Carta Militar de Portugal na escala 1:25000, fls. 241, 242, 

251 e 252) e geológica (Carta Geológica de Portugal na escala 1:50000, fl. 19-D, Coimbra-Lousã), 

para além da notícia explicativa que acompanha esta última (Soares, Marques e Sequeira, 2007). Em 

nenhum dos casos se registou qualquer informação plausível de indicar a presença de bens culturais 

imóveis dentro dos limites da AE. 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROF-PIN) não tem qualquer 

tipo de condicionante ou implicação para o Património Cultural na área sujeita a avaliação. 

O Plano Diretor Municipal de Miranda do Corvo (PDM-MCV), de recente revisão, não assinala qualquer 

imóvel classificado ou qualquer ocorrência cultural inventariada dentro da AE deste projeto de 

ampliação. Aliás, conforme o disposto no n.º 2 do artigo 28º do Regulamento do PDM-MCV, o 

património classificado integra apenas três ocorrências: o Convento de Santa Maria de Semide, o 

Pelourinho de Miranda do Corvo e o Santuário do Senhora da Serra, localizado em Semide. Nos 

termos “património edificado”, constante do n.º 2 do artigo 29º, e “património arqueológico”, 

descrito no n.º 2 do artigo 31º, tão pouco se registam ocorrências abrangidas pelos limites espaciais 

do corrente EIA. 

A base de dados de sítios arqueológicos “Endovélico” da Direção Geral do Património Cultural (DGPC) 

referencia 13 entradas no município de Miranda do Corvo, não exatamente coincidentes com as 

existências assinaladas no PDM-MCV, que só regista 11. No entanto, nenhuma destas entradas se 

encontra incluída nos limites da AE do projeto de ampliação da pedreira “Pisca 2”. O mesmo se 

observa na base de dados do património classificado, também da DGPC, onde constam apenas as 

entradas que fazem parte da lista inscrita no PDM-MCV. 

Não foram realizadas inquirições para levantamento de informações orais. 

Nos trabalhos de prospeção da AID do projeto, foram apenas detetadas duas ocorrências de tipo 

arquitetónico/etnológico, com relativo valor patrimonial, histórico e cultural, que serão descritas 

adiante. Embora se tenha tentado prospetar a totalidade da superfície contida na AID do projeto, 

com exceção da Zona B, as condições de visibilidade eram muito deficientes, não permitindo, regra 

geral, a observação direta do terreno. A Zona C foi apenas parcialmente observada, concretamente 

a área mais aplanada situada na base da exploração, não tendo sido verificados de perto os cortes 

correspondentes às frentes de trabalho por não ser possível o acesso em condições mínimas de 

segurança. 
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Fig. 3.45 -  Extrato da Planta de Ordenamento n.º 1.5 - Património Edificado e Arqueológico, do 

PDM-MCV, na escala 1:25000 (adaptado), com indicação da localização das ocorrências 

culturais inventariadas. 
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Em resumo, a propriedade que é objeto de avaliação no contexto deste EIA localiza-se no interior de 

uma área classificada no PDM-MCV como “Área de Exploração Consolidada” para recursos geológicos, 

não havendo notícia nas várias fontes consultadas da existência de bens de natureza cultural 

inventariados, classificados ou em vias de classificação nas suas imediações, concretamente dentro 

dos limites definidos para a AE do projeto. Apenas no decurso dos trabalhos de prospeção se 

registaram duas ocorrências (fig. 3.45). 

3.11 Clima 

3.11.1 Metodologia  

O clima é um parâmetro biofísico de extrema importância para os ecossistemas, uma vez que 

condiciona, direta ou indiretamente, a presença, distribuição e condições de vida das espécies 

animais e vegetais, presentes na natureza.  

Tendo em conta as caraterísticas e dimensões do projeto não se prevê que ocorram alterações ao 

nível do clima, no entanto, algumas variáveis climáticas determinam a extensão e magnitude dos 

impactes de alguns descritores, sendo por isso necessário obter o conhecimento das principais 

caraterísticas climáticas e meteorológicas da área em estudo. 

A rede de estações meteorológicas do território de Portugal Continental (em particular do centro 

litoral) não apresenta uma densidade capaz de fornecer a totalidade dos dados meteorológicos para 

vastos sectores, nomeadamente para o sector de Miranda do Corvo, colocando grandes dificuldades 

na caraterização climática da área da pedreira. Neste sentido, procedeu-se a uma abordagem com 

características regionais, com uma aproximação efetuada através de estações meteorológicas 

relativamente próximas; Coimbra-Bencanta, Coimbra e Lousã-Boavista, de forma a permitir uma 

aproximação às caraterísticas globais da região (quadro 3.30 e fig. 3.46). 

 

Quadro 3.30 - Localização das estações meteorológicas analisadas 

Localidade Características do 
posto Altitude latitude Longitude Período 

analisado 

Coimbra - Bencanta Estação Meteorológica 27 m 40º 13´N 8º 27´W 1951-1980 

Coimbra Estação Meteorológica 141 m 40º 12´N 8º 25´W 1951-1980 

Lousã - Boavista Estação Meteorológica 401 m 40º 08´ N 8º 10´W 1965-1980 
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Fig. 3.46 -  Localização das estações meteorológicas utilizadas na caracterização climática 

 

3.11.2 Caracterização dos Fatores Climáticos 

Localizada numa efetiva proximidade ao litoral ocidental, a área de Miranda do Corvo apresenta um 

clima muito próximo do que é habitualmente caracterizado para este sector do território: influência 

mediterrânea, com a proximidade da serra da Estrela, fortemente atenuada pela proximidade do 

mar. 

3.11.2.1 Precipitação 

As estações meteorológicas selecionadas apresentam diferentes valores de precipitação anual total: 

979 mm em Coimbra – Bencanta, 1038 mm na de Coimbra e 1221 mm em Lousã – Boavista.  

Estes valores revelam uma transição entre a precipitação que ocorre a altitudes mais baixas, onde se 

situam as estações de Coimbra – Bencanta (27 m) e Coimbra (141 m), e a de Lousã – Boavista que 

corresponde à de altitude mais elevada (401 m).     

Os valores de precipitação máxima diária ocorreram nos meses de novembro, dezembro e setembro, 

traduzidos em 77, 79 e 72 mm respetivamente para as estações de Coimbra – Bencanta, Coimbra e 

Lousã – Boavista. 

Com base na observação do gráfico pluviométrico (fig. 3.47) constata-se a existência de dois 

períodos distintos ao longo do ano. Um período com valores de pluviosidade elevada (outubro a 
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maio) e outro com valores de pluviosidade baixos (junho a setembro) que se considera como período 

seco, caraterísticas que denunciam uma nítida influência mediterrânea. 

 

 

Fig. 3.47 -  Precipitação total registada nas estações climatológicas seleccionadas 

 

O número de dias com precipitação superior a 0,1 mm, 1 mm e 10 mm para as três estações 

consideradas são representados nas figs. 3.48, 3.49 e 3.50.  

 

 
Fig. 3.48 -  Número de dias com precipitação registada na estação de Coimbra – Bencanta 
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Fig. 3.49 -  Número de dias com precipitação registada na estação de Coimbra 

 

 
Fig. 3.50 -  Número de dias com precipitação registada na estação de Lousã-Boavista 

 

Os valores anuais recolhidos na estação de Coimbra-Bencanta indiciam a ocorrência de 120, 99 e 34 

dias com precipitação superior a 0,1 mm, 1 mm e 10 mm respetivamente. Para a estação de Coimbra 

e para os mesmos valores de precipitação, o número de dias são 144, 104 e 37, enquanto na estação 

da Lousã-Boavista observam-se, em média anual, 122 dias com precipitação superior a 0,1 mm, 114 

dias com precipitação superior a 1 mm e 44 dias com precipitação superior 10 mm. 
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Da análise global destes resultados, conclui-se que a estação da Lousã-Boavista, comparativamente 

às de Coimbra, apresenta uma grande paridade entre o de número de dias com precipitação superior 

a 0,1 mm e 1,0 mm, pondo em evidência a maior quantidade (precipitação total) e intensidade de 

precipitação neste local por efeito da altitude. 

Quanto à génese das precipitações, elas encontram-se maioritariamente associadas a perturbações 

frontais provenientes do Atlântico, fato que motiva valores mais elevados durante o período em que 

os centros barométricos, em particular o Anticiclone dos Açores, se localizam mais para Sul. 

3.11.2.2 Temperatura 

As temperaturas da região vão refletir as características predominantes de um clima de claras 

influências mediterrâneas, em especial na sua relação com a estação seca. Com as temperaturas 

mais elevadas centradas nos meses de julho, agosto e setembro e as mais baixas a observarem-se nos 

meses de dezembro, janeiro e fevereiro (figs. 3.51, 3.52 e 3.53), sendo as características amenas do 

clima, por força das massas de ar marítimo provenientes do Atlântico, facilmente constatáveis. 

 

 
Fig. 3.51 -  Temperatura média mensal registada na estação de Coimbra-Bencanta 

 

Na estação de Coimbra-Bencanta, os valores de temperatura média mensal variam entre 9,6ºC 

(janeiro) e 20,8ºC (julho), sendo a respetiva média anual de 14,9ºC. A temperatura média máxima 

varia entre 14,4ºC (janeiro) e 27,9ºC (agosto), sendo a média máxima anual de 20,8ºC. E a 

temperatura média mínima varia entre 4,7ºC (janeiro) e 14,0ºC (julho), sendo a respetiva média 

mínima anual de 9,0ºC.  
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No período considerado, a temperatura máxima registou o valor de 41,0ºC (agosto) e a temperatura 

mínima o valor de -5,0ºC (dezembro). O valor da amplitude térmica anual cifra-se em 11,8ºC. 

 

 

Fig. 3.52 -  Temperatura média mensal registada na estação de Coimbra 

 

Na estação de Coimbra o registo dos valores de temperatura média mensal varia entre 10,0ºC 

(janeiro) e 21,7ºC (julho), sendo a respetiva média anual de 15,6ºC. A temperatura média máxima 

varia entre 14,2ºC (janeiro) e 28,6ºC (agosto), sendo a média máxima anual de 21,1ºC. A 

temperatura média mínima varia entre 5,8ºC (janeiro) e 14,8ºC (julho), sendo a respetiva média 

mínima anual de 10,1ºC.  

A temperatura máxima registou o valor de 42,3ºC (agosto) e a temperatura mínima o valor de -4,0ºC 

(fevereiro), tendo a amplitude térmica anual registado o valor de 11,0ºC. 

Na estação de Lousã-Boavista os valores de temperatura média mensal variam entre 7,8ºC 

(dezembro) e 20,0ºC (agosto), sendo a respetiva média anual de 13,4ºC. A temperatura média 

máxima varia entre 11,4ºC (novembro a Janeiro) e 26,6ºC (agosto), sendo a média máxima anual de 

18,2ºC. A temperatura média mínima varia entre 4,1ºC (dezembro) e 13,4ºC (julho e agosto), sendo 

a respetiva média mínima anual de 8,5ºC.  

A temperatura máxima, no período em análise, registou o valor de 37,5ºC (agosto) e a temperatura 

mínima o valor de -5,5ºC (janeiro), apresentando um valor de amplitude térmica anual de 9,7ºC.  
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Fig. 3.53 -  Temperatura média mensal registada na estação de Lousã-Boavista 

 

O número de dias com temperatura do ar mínima inferior a 0,0ºC, máxima superior a 

25,0ºC e mínima superior a 20,0ºC obtida nestas estações estão apresentados nas figs. 3.54, 3.55 e 

3.56. 

 

 

Fig. 3.54 -  Número de dias com temperaturas mínimas e máximas registadas na estação de 

Coimbra – Bencanta 
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Na estação de Coimbra-Bencanta, o número de dias com temperatura mínima inferior a 0,0ºC variou 

entre 0 (maio a setembro) e 4,5 (janeiro), totalizando anualmente 13,4 dias. 

O número de dias com temperatura máxima superior a 25,0ºC variou entre 0 (janeiro) e 24 (agosto), 

totalizando 96,2 dias por ano.  

O número de dias com temperatura mínima superior a 20,0ºC variou entre 0 (outubro a junho) e 0,2 

(agosto), totalizando 0,5 dias por ano. 

 

 

Fig. 3.55 -  Número de dias com temperaturas mínimas e máximas registadas na estação de 

Coimbra 

Na estação climatológica de Coimbra, o número de dias com temperatura mínima inferior a 0,0ºC 

variou entre 0,0 (abril a outubro) e 1,4 (janeiro), totalizando anualmente 4,1 dias. O número de dias 

com temperatura máxima superior a 25,0ºC variou entre 0,0 (dezembro a janeiro) e 26,4 (agosto), 

totalizando 107,8 dias por ano. O número de dias com temperatura mínima superior a 20,0ºC variou 

entre 0,0 (outubro a maio) e 0,6 (julho e agosto), totalizando anualmente 1,6 dias. 

Na estação de Lousã-Boavista, o número de dias com temperatura mínima inferior a 0,0ºC variou 

entre 0 (maio a outubro) e 2,9 (dezembro), totalizando anualmente 8,9 dias. O número de dias com 

temperatura máxima superior a 25,0ºC variou entre 0 (novembro a março) e 19,6 (agosto), 

totalizando 64,3 dias por ano, e com temperatura mínima superior a 20,0ºC entre 0 (setembro a 

junho) e 0,4 (julho e agosto), totalizando anualmente 0,8 dias. 
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Fig. 3.56 -  Número de dias com temperaturas mínimas e máximas registadas na estação de Lousã – 

Boavista 

 

A temperatura média mensal reflete as duas estações climáticas bem marcadas. Os Invernos são 

considerados amenos, uma vez que o valor médio registado para o mês mais frio foi de 7,8ºC (Lousã-

Boavista), embora se observem 13,4 dias (Coimbra-Bencanta) com temperatura mínima inferior a 

0,0ºC, enquanto os Verões são relativamente frescos, em virtude da temperatura média do mês mais 

quente não ultrapassar 21,7ºC (Coimbra) e o número de dias registados com temperatura máxima 

superior a 25,0ºC ser apenas 26,4 (Coimbra).  

Os valores das amplitudes térmicas anuais são relativamente baixos, assim como os das temperaturas 

médias anuais. 

3.11.2.3 Humidade relativa 

A humidade compreende a quantidade de vapor de água presente no ar num determinado momento. 

Para qualquer temperatura específica existe um limite definitivo para a quantidade de humidade no 

ar, o qual é designado de ponto de saturação. A humidade relativa é definida pela relação de vapor 

de água existente com a quantidade máxima possível até o ar ficar saturado, exprimindo-se em 

percentagem, no qual o ar absolutamente seco tem 0% e o ar saturado tem 100%. 

O valor médio mensal da humidade relativa do ar nas estações de Coimbra-Bencanta e Lousã-

Boavista foi obtido com medições diárias realizadas às 9 e às 18 horas, enquanto na estação de 

Coimbra os registos se verificaram às 9, 15 e 21 horas (figs. 3.57, 3.58 e 3.59). 
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Fig. 3.59 -  Humidade relativa média mensal registada na estação de Lousã-Boavista 

 

A posição geográfica no Centro de Portugal e as características orográficas da região fazem com que 

a zona seja atingida pelas massas de ar atlânticas carregadas de humidade. O ar ao subir arrefece e 

aumenta a humidade relativa, de modo que, mesmo durante o verão, a humidade média mensal é 

superior a 70% às 9 horas, atingindo valores superiores a 80% durante o inverno, nas estações 

consideradas. Salienta-se que nas primeiras horas da manhã, os valores observados para a humidade 

relativa são consideravelmente elevados todo o ano. 

Para as 18 horas, a Humidade relativa mensal, situa-se em valores médios anuais compreendidos 

entre 61 e 83% na estação de Coimbra-Bencanta (média anual de 71%) e entre 67 e 86% na estação 

da Lousã-Boavista (média anual de 74%). 

Na estação de Coimbra, os valores médios mensais de humidade relativa, registados às 15 horas, 

variaram entre 47 e 68%, com uma média anual de 58%. Para as 21 horas, a média mensal de 

humidade relativa variou entre 75 e 83%, sendo a média anual para esta hora de 80%.  

Em função destes registos, verifica-se que a amplitude nas estações de Coimbra-Bencanta e Lousã-

Boavista varia entre 8% e 6%, respetivamente, enquanto a registada na estação de Coimbra varia 

entre 1% (entre as 9 e as 18 horas) e 22% (entre as 15 e as 21 horas). 

3.11.2.4 Ventos 

Na observação dos diferentes fatores climáticos que vão ter interferência decisiva no impacte ambiental, 

a análise do regime de ventos torna-se fundamental, por ser suscetível de condicionar decisivamente os 
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Fig. 3.64 -  Climograma referente à estação de Coimbra 

 

 

 
Fig. 3.65 -  Climograma referente à estação de Lousã-Boavista 
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4 Evolução da situação ambiental atual na ausência do projeto 
Considerando a atual situação da zona em estudo, a qual se encontra bastante alterada devido à 

exploração já efetuada dos recursos existentes, verificamos que, na ausência do projeto em análise 

(ampliação da pedreira), a qualidade ambiental sofreria alterações numa zona mais restrita, embora 

essa qualidade evoluísse positivamente com a realização da recuperação paisagística da zona 

afetada, tendo já sido iniciado alguma modelação junto à estrada. 

A qualidade do ar e acústica naquela zona poderão manter-se inalterados se o licenciamento não 

for autorizado, no entanto, a zona sofrerá sempre alterações, ao nível destes descritores, com a 

existência da exploração de argilas na área licenciada. Estas alterações estão, também, dependentes 

da exploração existente nas imediações e da unidade industrial ao lado, correspondendo a emissões 

de poluentes atmosféricos (partículas, óxidos de azoto e óxidos de enxofre e monóxido de carbono) e 

a poluição sonora. 

Em relação à geologia e geomorfologia a situação de referência iria manter-se inalterada. Porém, 

em termos de paisagem mesmo que não ocorra ampliação da pedreira irá sempre sofrer alterações 

com a exploração na zona ainda não mexida e a implementação da recuperação paisagística daquela 

zona alterada. No entanto, salienta-se que com as explorações de argila no Pisca 2 e pedreira ao 

lado, a topografia e fisiografia daquela área tem vindo a sofreu diversas alterações ao longo do 

tempo. 

A ocupação dos solos naquela zona é em grande parte florestal com o predomínio do eucalipto, no 

entanto, em parte da área da pedreira já há muito tempo que o solo foi praticamente removido. 

Assim, na ausência da ampliação este descritor iria manter-se inalterado, na medida em que não se 

prevê alterações significativas no uso do solo. 

Tendo em conta a dificuldade que a empresa tem sentido ao longo dos anos, em adquirir matérias-

primas argilosas, com as caraterísticas pretendidas e exploradas em terrenos próprios, mantendo-se 

os atuais limites da pedreira “Pisca 2” é inevitável a rutura de stock destes materiais num futuro 

muito próximo, com consequências na unidade fabril da Umbelino Monteiro. 

Assim, com a não autorização do projeto a componente socioeconómica seria afetada de forma 

direta, com reflexos altamente penalizadores na indústria transformadora, cuja dependência destas 

matérias-primas é vital, nos postos de trabalho que poderiam vir a ser eliminados, na medida em 

que, a empresa poderá concluir não ser viável a continuação desta unidade fabril e a jusante na 

indústria da construção civil regional, com a diminuição de mais um fornecedor de cerâmica 

estrutural no mercado, originando uma perda na competitividade, além de os impactes ambientais 

associados à atividade extrativa poderem ser transferidos para outro ou outros locais. 
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Salienta-se que a Cerâmica Umbelino Monteiro possui práticas ambientais responsáveis, de acordo 

com a sua Licença Ambiental, pretendendo que o licenciamento do local onde extrai as matérias-

primas para consumo na unidade fabril seja o seguimento desta prática, conforme já efetuado 

também noutra unidade extrativa explorada pela empresa. 

Na ausência de projeto, o carácter florestal da área de estudo iria provavelmente manter-se. As 

zonas de matos baixos iriam evoluir para matagais, que localmente poderão ser ocupados por 

núcleos de salgueiros e acácias em zonas mais húmidas e provavelmente também por eucalipto e 

pinheiro em zonas mais secas. Na área licenciada esta sucessão natural da vegetação será 

complementada pelo previsto no Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (aprovado). O solo 

sem vegetação deverá evoluir para um habitat semelhante aos matos baixos atuais, com táveda 

dominante acompanhada de gramíneas. Não se espera por isso uma sucessão ecológica com elevado 

valor para a conservação da natureza. 

Com a impossibilidade de ampliação da pedreira, não se preveem alterações no descritor recursos 

hídricos face à situação de referência.  

No que concerne ao clima e ao património cultural e arquitetónico não se preveem qualquer tipo 

de alterações. 

Além da finalização da exploração dos recursos geológicos numa zona já bastante alterada, outra 

consequência do não licenciamento da ampliação seria o deficiente aproveitamento dos recursos 

geológicos existentes, localizados apenas em certos locais do país, os quais não são renováveis.  

A finalização da extração dos recursos argilosos ocorrentes naquela zona, quando eles se prolongam 

para além da área já explorada, dentro da propriedade da empresa, constituiria uma forma da sua 

delapidação e irracional aproveitamento dos mesmos, e resultaria, invariavelmente, numa eventual 

deslocalização do local de exploração destas matérias-primas para outras regiões, sem o racional e 

sustentável aproveitamento de recursos minerais. 

Além disso, atendendo à nova classificação do espaço em apreço no PDM de Miranda do Corvo, 

favorável à exploração de recursos geológicos, poderão surgir outras iniciativas para a exploração 

destes recursos geológicos, para além das já existentes. 
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5 Avaliação de impactes 
O Estudo de Impacte Ambiental deve caracterizar todas as componentes do projeto suscetíveis de 

provocar impactes, identificar os fatores ambientais em risco de serem afetados e efetuar uma 

análise profunda dos impactes tendo em vista a classificação rigorosa da sua magnitude e dos seus 

graus de significado. 

O impacte ambiental pode ser descrito como uma alteração ou conjunto de alterações diretas ou 

induzidas, imediatas ou a prazo, de determinado(s) parâmetro(s) ambiental(ais) num determinado 

espaço, resultante de ações humanas, comparativamente com a situação que ocorreria se tais ações 

não sucedessem. 

Os impactes ambientais dependem da natureza do projeto mas também da sensibilidade do meio 

ambiente sobre os quais o dito projeto atua. 

Por definição, neste tipo de projetos, é a localização da matéria-prima que define a localização das 

unidades de extração. 

Neste capítulo serão descritos os impactes previsíveis na ampliação da pedreira, nas fases de 

construção, exploração e desativação, que este tipo atividade engloba, ocorrentes sobre os 

descritores caraterizados na situação de referência. Estas fases, apesar de distintas, não são 

facilmente separáveis no espaço e no tempo, na medida em que, poderão ser coincidentes durante 

parte do tempo de vida da pedreira. 

Salienta-se ainda que, a atividade extrativa adquire sempre um carácter temporário (podendo, no 

entanto, corresponder a períodos longos, dependendo do tempo de vida útil estimado para a 

pedreira), estreitamente relacionado com a disponibilidade do recurso a explorar e com as condições 

de mercado. 

Os impactes serão analisados relativamente aos elementos biofísicos e socioeconómicos mais 

relevantes descritos na situação de referência, que sejam suscetíveis de sofrerem maiores alterações 

com a ampliação.  

A avaliação de impactes apresenta algumas dificuldades, consequência dos parâmetros utilizados 

serem de difícil quantificação e, por vezes, até subjetiva. 

Assim, a abordagem será efetuada, sempre que possível, de modo quantitativo, comparando os 

valores obtidos com os limites legais estabelecidos relativamente ao ruído, qualidade do ar e 

qualidade das águas. Noutros descritores a avaliação será executada com base na experiência da 

equipa técnica envolvida no estudo e em projetos de índole semelhante, através de extrapolação de 

resultados e/ou impactes com base em casos reais idênticos. 
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O eventual recurso a modelos matemáticos e/ou físicos de previsão de resultados será função das 

condicionantes locais, consoante a possibilidade de utilização e existência de dados locais passíveis 

de poderem ser considerados na previsão de impactes. A validação dos modelos de previsão 

utilizados será efetuada, quer durante a realização do estudo quer à posteriori com base nos 

resultados do plano de monitorização. 

O método de avaliação de impactes baseia-se numa metodologia que envolve a análise de diversos 

critérios cada um dos quais classificados numa escala com valores de 1 a 3, exceto a reversibilidade 

(valores de 1 e 2), conforme se descrimina de seguida: 

 

Extensão do Impacte 

 
 

Tipo de ação  

Serão considerados impactes positivos, negativos ou neutros (não detetáveis). 

 

Frequência 

 
 

Reversibilidade 

Os impactes irreversíveis são os que não regressam às condições iniciais após o encerramento do 

projeto, enquanto os reversíveis voltam às condições iniciais.  

 

 

 

Nível Extensão

1 Ocorre no local (até 10 km)
2 Ocorre a nivel regional (> 10 km)
3 Ocorre  a nível nacional

Nível Frequência

1 Ocorre esporadicamente
2 Ocorre várias vezes durante a duraçao do projecto
3 Ocorre de forma contínua

Nível Reversibilidade

1 Reversível
2 Irreversível
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Magnitude 

Parâmetro que corresponde a uma avaliação, tão objetiva quanto possível, da magnitude 

(severidade) do projeto sobre os diferentes descritores ambientais e socioeconómicos. Consideram-

se os níveis: residual ou negligenciável, baixo a moderado e elevado. 

 
 

Os valores são atribuídos a cada descritor consoante a situação de referência e a tipologia do projeto 

(ações mais relevantes), e a classificação dos impactes de acordo com a listagem de 

parâmetros/critérios acima mencionados. 

Finalmente é calculado o significado do impacte como: 

Significado – Parâmetro integrador, calculado com base na multiplicação dos critérios anteriores que 

permite estabelecer uma comparação entre a importância dos diversos impactes. Este parâmetro é 

expresso em %, com base no máximo valor que a escala/nível permite (54). 

Os impactes são classificados como pouco significativos, significativos ou muito significativos, em 

função da % obtida. 

Para cada descritor é posteriormente efetuada uma média ponderada do impacte nas 3 fases do 

projeto: construção, exploração e descativação, no valor de 20, 60 e 20% respetivamente. 

 

Nível % Categoria Descrição 

1 0-10 Nulo ou não 
significativo 

Danos ambientais desprezáveis 
ou sem importância 

2 10-20 Pouco significativo 
Danos ambientais pouco graves 
com possível reposição 
ambiental (reversíveis) 

3 20-30 Significativo 
Danos ambientais graves com 
possível reposição ambiental 
(reversíveis) 

4 >50 Muito significativo 
Danos ambientais muito graves 
sem possibilidade de reposição 
ambiental (irreversíveis) 

 

Nível Magnitude

1 Residual ou negligenciável
2 Baixa a moderada
3 Elevada
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Na previsão dos impactes teve-se em consideração o levantamento local efetuado aos vários fatores 

ambientais, as medições na situação de referência (situação atual) de parâmetros de poluição 

atmosférica (poeiras), níveis de ruído, o enquadramento legal em vigor e as boas práticas de 

extração de massas minerais. 

A classificação dos impactes procurou ser o mais uniforme e conciso possível por todos os fatores 

ambientais (por muito que alguns deles possuam metodologias intrínsecas próprias) de forma a ser 

sempre que possível quantificada e o mais objetiva possível. Assim a significância dos impactes é 

resultante de uma análise efetuada por cada um dos técnicos especialistas dos diversos fatores, 

cruzando eventuais interações entre áreas comuns, sendo este parâmetro resultante da conjugação 

de outros anteriormente referidos. 

Foram ainda consideradas as interações entre os diferentes impactes, procurando-se averiguar 

efeitos cumulativos e eventuais sinergias, assim como a interação com outros projetos de exploração 

de argila existentes na zona e a unidade vizinha. Efetuando-se principalmente uma abordagem mais 

focalizada nos descritores qualidade do ar, qualidade acústica, paisagem, geologia, socioeconómica, 

sistemas biológicos e biodiversidade (fauna e flora). 

5.1 Qualidade do ar 

5.1.1 Metodologia  

Em função das características do projeto, a previsão e avaliação de potenciais impactes na qualidade 

do ar centrou-se sobre a emissão de poeiras decorrentes do funcionamento da pedreira nas fases de 

construção, exploração e desativação.  

São abordados os seguintes aspetos: 

• Identificação de focos de impacte; 

• Apreciação dos resultados de qualidade do ar na área do projeto e envolvente (medições 

de partículas realizadas – PM10) e estimativa de resultados com a exploração a decorrer. 

Faz-se referência ao sentido predominante de afetação das poeiras, bem como a 

influências negativas e positivas na envolvente; 

• Classificação dos impactes com base nos padrões de qualidade do ar nacionais e 

comunitários, com especial enfoque para a legislação existente. 

5.1.2 Avaliação de impactes 

Os impactes neste descritor decorrerão principalmente nas fases de construção e exploração, 

estando associados às ações de remoção de coberto vegetal, circulação de máquinas e veículos 

pesados para a extração e transporte da massa mineral no interior da pedreira, movimentação dos 
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veículos de transporte das matérias-primas para a unidade industrial, bem como a exposição dessas 

áreas aos fatores climáticos (como o regime e velocidade de ventos e pluviosidade) por constituírem 

o principal fator suscetível de influenciar significativamente a qualidade do ar da zona.   

Deste modo, sendo o principal impacte na qualidade do ar resultante da emissão de poeiras para a 

atmosfera, deverão ser tidos em consideração diversos fatores determinantes da real magnitude 

e/ou importância deste impacte, tais como: 

• Estação do ano em que decorre a exploração; 

• Fatores climáticos, destacando-se o vento (intensidade e direção) e a precipitação que 

afetam a região; 

• Distância da exploração aos recetores sensíveis mais próximos; 

• Características do coberto vegetal na área circundante. 

Atendendo às características pluviométricas da zona, caracterizada pela existência de um período de 

precipitação mais elevada de outubro a maio, e outro, de junho a setembro, com intensidade 

pluviométrica baixa, é de prever que a dispersão de poeiras associada ao projeto possa gerar 

impacte essencialmente no período seco (3-4 meses), ou seja, no de menor intensidade 

pluviométrica – Primavera e Verão. 

Conforme já referido, a atividade a desenvolver na pedreira “Pisca 2” decorrerá entre março e 

outubro, mas apenas durante o período seco. Dentro deste intervalo de tempo, e sempre que se 

verifiquem situações climatéricas adversas, designadamente a ocorrência de pluviosidade, a 

atividade na pedreira será interrompida. 

A situação potencialmente mais penalizadora ao nível da qualidade do ar nos alvos sensíveis 

verificar-se-á precisamente durante o período de Verão, durante o qual a ação dos ventos é mais 

sentida a Sudoeste, Sul e Sudeste da área da pedreira, conforme decorre da análise dos ventos 

dominantes efetuada no capítulo do descritor clima (capítulo 3.11). 

Assim, e conforme descrito no item 3.1 – Qualidade do Ar da situação de referência efetua-se de 

seguida uma estimativa da quantificação dos impactes da atividade da pedreira “Pisca 2” na zona 

envolvente, com especial destaque para os pontos P1 (Carapinhal), representativo da povoação 

potencialmente mais afetada pela mesma, e P2 (Pedreira), correspondendo a uma situação de 

referência, onde não é expetável a ocorrência de impactes relevantes ao nível da qualidade do ar. 

5.1.3 Quantificação de impactes 

Ora, foi precisamente nestes locais que foram efetuadas medições de PM10, com vista à 

caracterização da situação de referência, na ausência de atividade na pedreira, tendo-se verificado 
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que os níveis de concentrações de PM10 foram significativamente inferiores aos limites de qualidade 

do ar estabelecidos. 

Com vista à obtenção de uma estimativa das concentrações de poluentes, nomeadamente PM10, 

recorreu-se à utilização do modelo de dispersão do tipo gaussiano EPA CALINE45, que possibilita 

efetuar uma estimativa das concentrações de poluentes previstas em determinados recetores 

sensíveis, uma vez conhecidas as características da “fonte emissora”, neste caso concreto, a emissão 

de PM10 a partir da circulação das viaturas nas vias de acesso e circulação no interior da pedreira. 

5.1.3.1 Modelação da dispersão 

Por forma a abranger um conjunto alargado as situações passíveis de ocorrer durante a atividade da 

pedreira, foram estabelecidos um conjunto de cenários e sub-cenários, que têm em consideração: 

• A zona onde ocorre a exploração 

• As condições meteorológicas que afetam a dispersão 

• As taxas de emissão de partículas 

5.1.3.1.1 Zona onde ocorre a exploração 

Foram simulados 3 cenários: 

• Cenário CA1, correspondente à atividade extrativa a decorrer na zona designada por 

“céu aberto 1”; 

• Cenário CA2, correspondente à atividade extrativa a decorrer na zona designada por 

“céu aberto 2”; 

• Cenário CA3, correspondente à atividade extrativa a decorrer na zona designada por 

“céu aberto 3”. 

Foram consideradas as condições locais, nomeadamente no que respeita ao número de veículos em 

circulação na pedreira (6 veículos por dia, durante um período de 9 horas diárias, a que corresponde 

uma atividade de 1,33 veículos/hora6), a geometria aproximada das vias de circulação no interior da 

pedreira e de acesso à estrada municipal CM1207. 

                                                   

5 modelo para a dispersão de poluentes a partir de fontes lineares. 

6 6 veículos por dia x 2 movimento (ida e volta) / 9 horas de atividade (das 8h às 18H, com interrupção de 1h para 

almoço) = 6 x 2 / 9 = 1,33 veículos / hora 
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S = velocidade média de circulação dos veículos (mph9) 

k, a, c e d – constantes empíricas estabelecidas pela EPA 

M = humidade média do piso (%) 

C = fator de correção 

 

A conversão de unidades (de lb/vmp para g/vkp
10

) é efetuada através da eq. 2. 

vkpgvmplb /9,281/1 =   (eq.2) 

As constantes k, a, c e d, para a fração PM10, assumem os valores apresentados no quadro seguinte. 

 

Quadro 5.1 - Constantes assumidas para a aplicação da equação 1 

Constante Valor 

k (lb/vmp) 1,8 

a 1 

c 0,2 

d 0,5 

 
 

No caso presente foram determinados valores para os fatores de emissão de PM10, correspondentes a 

cada um dos cenários de emissão de partículas: 

− Emissão de referência – correspondente a uma situação em que a velocidade de circulação é 

de 40 km/h, e em condições de humidade do piso habituais face à tipologia de terreno de 

circulação na pedreira (Cenários CA1.1.1, CA2.1.1, CA3.1.1, CA1.2.1, CA2.2.1 e CA3.2.1) 

− Velocidade reduzida – correspondente a uma situação em que se reduz a velocidade de 

circulação para um valor máximo de 20 km/h (Cenários CA1.1.2, CA2.1.2, CA3.1.2, CA1.2.2, 

CA2.2.2 e CA3.2.2); 

− Velocidade reduzida e piso húmido – correspondente a uma situação em que se reduz a 

velocidade de circulação para um valor máximo de 20 km/h e se simula uma humidade do piso 

                                                   

9 mph - milha por hora 

10 g/vkp – grama por veículo e por quilómetro percorrido 
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superior, correspondente a uma rega das vias de circulação (Cenários CA1.1.3, CA2.1.3, 

CA3.1.3, CA1.2.3, CA2.2.3 e CA3.2.3). 

 

Apresenta-se no quadro 5.2 a determinação dos fatores de emissão de PM10 para cada um dos três 

cenários de emissão de partículas considerados. 

 

Quadro 5.2 - Parâmetros considerados e fator de emissão obtido para cada cenário 

Parâmetro 

Cenário 

Emissão de 
referência 

Velocidade 
reduzida 

Velocidade reduzida 
e piso húmido 

k 1,8 1,8 1,8 

s (%) 10 10 10 

a 1 1 1 

S (km/h) 40 20 20 

S (mph) 24,9 12,4 12,4 

d 0,5 0,5 0,5 

M (%) 10 10 15 

c 0,2 0,2 0,2 

C 0 0 0 

Factor de Emissão 

g/vkp 211 150 138 

 

5.1.3.1.4 Resultados obtidos 

No quadro 5.3 são apresentados os resultados obtidos para as concentrações máximas horárias 

previstas para cada recetor sensível, bem como as condições de direção do vento nas quais 

acontecem. 

Nas figuras seguintes são apresentados os mapas com a distribuição espacial das concentrações 

máximas horárias de PM10 expectáveis na área envolvente da pedreira e respetivo acesso à estrada 

municipal CM1207, para cada um dos cenários modelados. 
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Quadro 5.3 - Resultados obtidos da simulação com o CALINE4 

Zona de 

exploração 

Cenário de 

condições 

meteorológicas 

Cenário de emissão 
Código do 

cenário 

Concentração máxima 
horária de PM10 (μg/m3) 
Direção do vento (º) 

11
 

Ponto P1 Ponto P2 

Céu aberto 1 

Condições 
meteorológicas 

médias 

Emissão de referência CA1.1.1 
0,4 
8º 

0,1 
171º 

Velocidade reduzida CA1.1.2 
0,3 
8º 

0,0 
171º 

Velocidade reduzida e piso 
húmido CA1.1.3 

0,2 
8º 

0,0 
171º 

Condições 
meteorológicas 

mais desfavoráveis 

Emissão de referência CA1.2.1 
7,9 
9º 

2,6 
171 

Velocidade reduzida CA1.2.2 
5,6 
9º 

1,8 
171º 

Velocidade reduzida e piso 
húmido CA1.2.3 

5,1 
9º 

1,7 
171º 

Céu aberto 2 

Condições 
meteorológicas 

médias 

Emissão de referência CA2.1.1 
0,5 
18º 

0,2 
163º 

Velocidade reduzida CA2.1.2 
0,3 
18º 

0,1 
163º 

Velocidade reduzida e piso 
húmido CA2.1.3 

0,3 
18º 

0,1 
163º 

Condições 
meteorológicas 

mais desfavoráveis 

Emissão de referência CA2.2.1 
10,3 
18º 

4,1 
163º 

Velocidade reduzida CA2.2.2 
7,3 
18º 

2,9 
163º 

Velocidade reduzida e piso 
húmido CA2.2.3 

6,7 
18º 

2,7 
163º 

Céu aberto 3 

Condições 
meteorológicas 

médias 

Emissão de referência CA2.1.1 
0,3 
19º 

0,3 
156º 

Velocidade reduzida CA2.1.2 
0,2 
19º 

0,2 
156º 

Velocidade reduzida e piso 
húmido CA2.1.3 

0,2 
19º 

0,2 
156º 

Condições 
meteorológicas 

mais desfavoráveis 

Emissão de referência CA2.2.1 
6,7 
19º 

5,7 
155º 

Velocidade reduzida CA2.2.2 
4,7 
19º 

4,0 
155º 

Velocidade reduzida e piso 
húmido CA2.2.3 

4,3 
19º 

3,7 
155º 

                                                   

11 Direção de onde sopra o vento, medida em graus (º) a partir de Norte (0º = Norte; 90º = Este, 180º = Sul, 270º = 

oeste). 
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Fig. 5.1. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA1.1.1 

 
Fig. 5.2. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA1.1.2 
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Fig. 5.3. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA1.1.3 

 
Fig. 5.4. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA1.2.1 
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Fig. 5.5. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA1.2.2 

 
Fig. 5.6. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA1.2.3 
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Fig. 5.7. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA2.1.1 

 
Fig. 5.8. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA2.1.2 
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Fig. 5.9. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA2.1.3 

 
Fig. 5.10. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA2.2.1 



 

 

Proj. nº 332.27208 Rel. nº 332.27208-3/13 Revisão: 0 Data: Outubro 2014 
 
 

AA/MA  Página 176 de 255 

 

 
Fig. 5.11. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA2.2.2 

 
Fig. 5.12. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA2.2.3 
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Fig. 5.13. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA3.1.1 

 
Fig. 5.14. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA3.1.2 
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Fig. 5.15. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA3.1.3 

 
Fig. 5.16. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA3.2.1 
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Fig. 5.17. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA3.2.2 

 
Fig. 5.18. -  Distribuição das concentrações máximas horárias de PM10 – Cenário CA3.2.3 
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5.1.3.1.5 Análise dos resultados 

A análise do quadro e figuras anteriores reflete apenas as emissões expetáveis com origem na 

atividade da pedreira, as quais deverão ser adicionadas à concentração de fundo com vista à 

obtenção das concentrações globais e respetiva comparação com os valores-limite aplicáveis.  

Esta análise permite verificar que para as situações meteorológicas médias, os valores máximos 

obtidos junto dos recetores sensíveis são significativamente inferiores ao valor limite diário de 

PM10 estabelecido no Decreto-Lei n.º 111/2002 para proteção da saúde humana (50 μg/m3).  

Nas condições meteorológicas médias, os valores máximos são obtidos quando a exploração decorre 

no “céu aberto 2”, no ponto P1 e num cenário de emissões de referência (correspondente a um 

cenário de emissão mais penalizante). Ainda assim, o valor máximo horário junto deste recetor 

sensível (P1) atinge um valor máximo de 0,5 μg/m3, obtido quando o vento sopra da direção 18º, i.e. 

aproximadamente de Nor-Nordeste. 

Neste mesmo ponto P1, o valor máximo obtido nas mesmas condições, diminui para 0,4 e 0,3 μg/m3 

quando a exploração passa para os céus abertos 1 e 3, respetivamente. 

Já no que respeita ao ponto P2 os valores máximos horários são de 0,3 μg/m3, obtido quando a 

atividade decorre no “céu aberto 3” e com as emissões de referência, quando o vento sopra da 

direção 156º (aprox. sul-sudeste). Neste ponto os valores máximos diminuem para 0,2 e 0,1 μg/m3, 

quando a exploração passa para os céus abertos 2 e 1 respetivamente. 

Apesar de os valores máximos obtidos no cenário de emissões de referência serem bastante 

reduzidos, constata-se ainda que os mesmos ainda se apresentam mais reduzidos quando se simulam 

cenários de velocidade reduzida, e ainda mais um pouco, de velocidade reduzida e piso húmido. 

Refira-se ainda que os valores obtidos pelas simulações agora apresentadas se referem a médias 

horárias, enquanto que os valores limites estabelecidos se referem a médias de 24 horas, pelo que 

não são diretamente comparáveis. 

Relativamente às condições meteorológicas mais desfavoráveis verifica-se um comportamento 

semelhante quando se analisam comparativamente os 2 pontos de medição, sendo que, 

naturalmente, os valores máximos horários obtidos são superiores aos obtidos para as condições 

meteorológicas médias. No entanto, os valores máximos obtidos junto dos recetores sensíveis são 

também inferiores ao valor limite diário de PM10 estabelecido no Decreto-Lei n.º 111/2002 para 

proteção da saúde humana (50 μg/m3). 

No ponto P1 foi determinado um valor máximo horário de 10,3 μg/m3, obtido na situação de 

atividade no “céu aberto 2”, e com as emissões de referência. 
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No entanto, e atendendo a que: 

− A atividade da pedreira decorre, no máximo, durante 9 horas diárias; 

− A ocorrência de calmas é pouco provável que ocorra durante toda a duração da atividade 

da pedreira, que ocorre particularmente durante o período seco (essencialmente de março 

a outubro); 

− Os valores obtidos (referentes a uma média horária) não são diretamente comparáveis com 

o valor limite diário definido legalmente (que corresponde a períodos de 24 horas). 

pode inferir-se com elevado grau de certeza que as concentrações de PM10 que se observarão junto 

dos recetores sensíveis, em consequência da atividade da Pedreira “Pisca 2”, não deverão originar 

situações de incumprimento dos valores limites de qualidade do ar definidos no Decreto-Lei n.º 

111/2002, no que respeita ao poluente PM10. 

A análise efetuada mantém-se válida, mesmo que sejam consideradas as concentrações de fundo de 

PM10, obtidas durante as campanhas de avaliação da qualidade do ar ambiente efetuadas no âmbito 

do presente EIA (ver item “3.1.2 Avaliação da qualidade do ar na zona envolvente à Pedreira”). 

Deste modo, em função das condicionantes anteriormente referidas e dos valores de qualidade do 

ar na região em estudo, aferidos na campanha de medições de Partículas com um diâmetro 

aerodinâmico inferior a 10 μm (PM10), podemos concluir que as referidas povoações não terão a 

qualidade do ar significativamente agravada pela laboração da pedreira. 

Durante a fase de exploração este impacte negativo, direto e indireto (relacionado 

maioritariamente com transportes e outros impactes no ar a jusante da exploração), localizado, 

temporário (dura enquanto o projeto se mantiver) e reversível (com o seu encerramento), pode ser 

considerado significativo. Este impacte pode ser considerado reversível pois cessará após o 

encerramento da pedreira, pelo que nas fases de construção e desativação as ações desenvolvidas 

terão um impacte que poderá ser classificado como negativo, temporário, reversível e pouco 

significativo. 

De qualquer forma, está prevista monitorização da qualidade do ar, bem como um conjunto de 

medidas de mitigação, conforme se fará referência nos capítulos seguintes. 

De referir que na pedreira “Pisca 2” poderão ocorrer em simultâneo as fases de construção, 

exploração e desativação. 
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QUALIDADE DO AR EXTENSÃO DO 
IMPACTE 

TIPO DE 
ACÇÃO FREQUÊNCIA REVERSIBILIDADE MAGNITUDE SIGNIFICÂNCIA DO 

IMPACTE (%) 

Fase de construção 2 Negativo 2 1 2 - 14,8 

Fase de exploração 2 Negativo 3 1 2 - 22,2 

Fase de desativação 2 Negativo 2 1 2 - 14,8 

Índice global - 19,3 

 

5.2 Qualidade acústica 

5.2.1 Metodologia  

A metodologia de análise de impactes no ambiente sonoro para a fase de construção, exploração e 

desativação baseia-se na: 

• Identificação de focos de impacte; 

• Apreciação dos resultados de qualidade acústica na área do projeto e envolvente; 

• Previsão (estimativa) de níveis sonoros e/ou diferenciais sonoros aquando da ampliação da 

pedreira; 

• Classificação dos impactes com base nos padrões de qualidade acústica nacionais e 

comunitários, enquadrada pela legislação aplicável. 

Esta análise englobou a laboração da pedreira (construção, exploração e desativação), bem como o 

carregamento e transporte da argila dentro da área da pedreira.  

Adicionalmente, foi ainda simulado o tráfego das viaturas que transportam a argila extraída para a 

unidade fabril cerâmica à qual se destinam (Umbelino Monteiro, em Meirinhas, Pombal), em virtude 

de ser uma atividade que não se encontra abrangida pela classificação de atividade ruidosa 

permanente e, por conseguinte, não está abrangido pela necessidade de cumprimento dos critérios 

aplicáveis a esse tipo de atividades, nos termos do Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo 

Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.  

Esta análise abrangeu o percurso decorrido na CM1207, designadamente o trajeto entre a pedreira 

e o entroncamento da CM1207 com a EN17-1, devido ao fato de esta via municipal (CM1207) possuir 

um volume de tráfego muito reduzido, atravessar a povoação do Carapinhal, podendo, assim 

representar um impacte algo relevante nesta povoação. 
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5.2.2 Previsão (estimativa) de impactes 

Por forma a possibilitar a avaliação dos impactes da atividade desenvolvida no interior da pedreira 

(incluindo a extração e os transportes internos), bem como o transporte para a unidade industrial, 

no percurso decorrido na CM1207 entre a pedreira e o entroncamento na EN 17-1, ao nível do 

ambiente sonoro, procedeu-se à determinação dos níveis de ruído que se prevê venham a ser 

observados nos alvos sensíveis identificados, por forma a fundamentar a classificação do respetivo 

impacte ambiental. 

Para a quantificação das estimativas dos níveis de ruído nos recetores sensíveis, recorreu-se a um 

software de previsão e mapeamento dos níveis sonoros, IMMI, versão 5.2. 

Este software recorre, para cada tipologia de fonte de ruído (estradas, fontes industriais, caminhos 

de ferro, etc.) a normas de cálculo, as quais são as recomendadas pela Comissão Europeia, através 

da Diretiva 2002/49/CE, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente. 

No caso em estudo, e atendendo à tipologia de fontes de ruído em modelação, são utilizadas as 

seguintes normas de cálculo: 

Fontes pontuais: Norma ISO 9613-2: «Acoustics — Attenuation of sound propagation outdoors, Part 

2: General method of calculation»; 

Tráfego rodoviário: O método de cálculo francês «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU--LCPC-CSTB», 

publicado no «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 

10 mai 1995, article 6» e na norma francesa «XPS 31-133». No que se refere aos dados de entrada 

relativos à emissão, estes documentos remetem para o «Guide du bruit des transports terrestres, 

fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980.» 

A aplicação deste software de previsão e modelação permite determinar os níveis de ruído afetos à 

atividade desenvolvida no interior da pedreira (ruído particular), os quais, somados aos níveis de 

ruído medidos na situação de referência (ruído de fundo), permitem obter a previsão dos níveis de 

ruído ambiente que se registarão nos recetores sensíveis com a pedreira em laboração. 

A partir deste conjunto de dados será possível efetuar uma análise dos resultados face ao 

enquadramento legal aplicável. 

Ao longo do tempo de exploração da pedreira, e à medida que o plano de lavra vai avançando, 

verificar-se-á também a correspondente deslocação dos meios de extração (considerados como 

fontes pontuais estacionárias), ocorrendo também alterações dos mapas de ruído decorrentes desta 

atividade extrativa. Este aspeto conduziria a uma infinidade de situações acústicas, impossíveis de 

simular. 
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Para obviar a esta particularidade deste tipo de atividade, procedeu-se a um conjunto de 

simulações distintas, correspondentes à localização das atividades extrativas em cada um dos três 

céus abertos que constituem o projeto. 

Assim, foram simuladas as variantes seguintes: 

1. Cenário CA1 - Quando a atividade da pedreira se situar no “céu aberto 1”. Simulou-se a 

atividade na zona próxima do limite sudeste deste “céu aberto 1” e os trajetos das viaturas no 

interior de pedreira e o percurso dos camiões na estrada municipal CM1207 até ao 

entroncamento com a EN 17-1; 

2. Cenário CA2 - Quando a atividade da pedreira se situar no “céu aberto 2”. Simulou-se a 

atividade na zona central do “céu aberto 2”, por ser considerada a situação que poderá ter um 

impacte médio nos alvos sensíveis identificados, correspondendo a uma situação intermédia 

entre as variantes correspondente aos Cenários CA1 e CA3. Foi igualmente simulado o percurso 

das viaturas no interior da pedreira, assim como dos camiões na estrada municipal CM1207 até 

ao entroncamento com a EN 17-1. 

3. Cenário CA3 - Quando a atividade da pedreira se situar no “céu aberto 3”. Simulou-se a 

atividade na zona próxima do limite nordeste deste “céu aberto 3” e os trajetos dos camiões 

até à estrada municipal CM1207, por corresponder a uma maior proximidade ao recetor sensível 

R2 e, inerentemente, a uma maximização do impacte neste local. Á semelhança dos cenários 

anteriores, foi também simulado o percurso das viaturas no interior da pedreira, assim como 

dos camiões na estrada municipal CM1207 até ao entroncamento com a EN 17-1. 

 

Metodologia utilizada: 

Na presente avaliação consideraram-se as seguintes fontes de ruído, com origem na laboração da 

pedreira: 

− 1 escavadora rotativa de rastos, considerada como fonte pontual, localizada na zona 

correspondente a cada um dos cenários em análise; 

− 2 dumpers, que efetuam o transporte das matérias-primas no interior da pedreira. 

− as vias de acesso e circulação das viaturas para o transporte de matérias-primas para a 

unidade industrial da Umbelino Monteiro. Em cada cenário esta fonte de ruído foi equiparada a 

uma estrada, tendo sido consideradas velocidades de circulação máxima de 30 km/h nas vias de 

terra batida. Foi ainda considerado o fluxo de tráfego de 1,33 viaturas/hora (correspondente a 
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2 vezes o número de cargas diárias (6 cargas), distribuídas pelas 9 horas de atividade diária, 

integralmente no período diurno); 

Adicionalmente, e como já referido, foi também simulado o impacte associado ao tráfego associado 

ao percurso dos camiões na CM1207, entre a pedreira e o entroncamento na EN17-1. 

Os níveis de potência sonora considerados para estes equipamentos foram os seguintes: 

 

 Fonte de ruído Nível de potência 
sonora (dB(A)) Fonte de informação 

Pedreira “Pisca 2” 

Escavadora rotativa de rastos 104 Especificação do equipamento 

Circulação (em vias de terra 
batida) das viaturas (2 
dumpers) de transporte das 
matérias-primas dentro da 
área da pedreira 

65,6 

Calculado pelo Software IMMI, 
considerando um tráfego de 1,33 
veículos pesados / hora, com 
uma velocidade máxima de 
circulação de 20 km/h 

Circulação no interior da área 
da pedreira e acesso até á 
Estrada Municipal CM1207 

65,6 

Calculado pelo Software IMMI, 
considerando um tráfego de 1,33 
veículos pesados / hora, com 
uma velocidade máxima de 
circulação de 20 km/h 

Tráfego na CM1207 

Circulação na Estrada 
Municipal CM1207, no percurso 
entre a pedreira e o 
entroncamento com a EN 17-1 

62,6 

Calculado pelo Software IMMI, 
considerando um tráfego de 1,33 
veículos pesados / hora, com 
uma velocidade máxima de 
circulação de 40 km/h 

 

5.2.3 Resultados obtidos (atividades na pedreira): 

Apresentam-se de seguida os mapas de ruído obtidos para os cenários acima identificados, 

nomeadamente considerando as atividades decorridas no interior da área da pedreira. 
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Cenário 1: CA1 - pedreira 

 

Fig. 5.19. -  Mapa de ruído originado pela laboração da pedreira (Cenário 1: CA1) 

R1 

R2 
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Cenário 2: CA2 - pedreira 

 

Fig. 5.20. -  Mapa de ruído originado pela laboração da pedreira (Cenário 2: CA2) 
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Cenário 3: CA3 - pedreira 

 

Fig. 5.21. -  Mapa de ruído originado pela laboração da pedreira (Cenário 3: CA3) 

 

De seguida apresenta-se o quadro 5.4 em que constam os níveis de ruído ambiente e acréscimos 

previstos para os dois cenários analisados. 
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Quadro 5.4 - Níveis de ruído ambiente e acréscimos previstos 

Ponto / 
recetor 
sensível 

Ruído 
fundo 
(dB(A)) 

Ruído particular (dB(A)) Ruído Ambiente previsto 
(dB(A)) Acréscimo previsto (dB(A)) 

Cenário 
CA1 

Cenário 
CA2 

Cenário 
CA3 

Cenário 
CA1 

Cenário 
CA2 

Cenário 
CA3 

Cenário 
CA1 

Cenário 
CA2 

Cenário 
CA3 

R1 34,7 33,1 30,1 26,7 37,0 36,0 35,3 2,3 1,3 0,6 

R2 36,7 23,0 23,2 25,3 36,9 36,9 37,0 0,2 0,2 0,3 

 

Conforme se pode verificar na tabela anterior, os acréscimos previstos para os níveis sonoros nos 

recetores sensíveis identificados, na situação de laboração da pedreira, são sempre inferiores ao 

limite de incomodidade (5 dB(A)) estabelecido no art.º 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro, para atividades ruidosas permanentes no período diurno. 

Apresenta-se no quadro seguinte os valores do Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, Lden, 

determinado para: 

− a situação de referência; 

− cada um dos cenários modelados de laboração da pedreira.  

 

Quadro 5.5 - Indicadores de ruído Lden (níveis sonoros médios de longa duração) (dB(A)) 

Ponto / recetor 
sensível 

Situação de 
referência 

Situação futura 

Cenário CA1 Cenário CA2 Cenário CA3 

R1 39 40 39 39 

R2 42 42 42 42 

 

Conforme se pode constatar do quadro anterior, o impacte da atividade da pedreira no descritor 

ruído ao nível do indicador dos níveis sonoros médios de longa duração é pouco significativo. 

No ponto R1 verifica-se um ligeiro acréscimo no valor de Lden no Cenário CA1, que passa de um valor 

de 39 dB(A) na situação de referência, para um valor de 40 dB(A) na situação futura (Cenário CA1). 

No ponto R2, verifica-se que o indicador Lden se mantém inalterado em ambos os cenários avaliados, 

face à situação de referência. 

Em termos de cumprimento dos valores limites de exposição, mantém-se para todos os cenários a 

situação registada na situação de referência, ou seja, não são excedidos os limiares de 65 dB(A), 
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para o indicador Lden, e de 55 dB(A) para o indicador Ln (note-se que não existe laboração neste 

período), sendo estes os limiares estabelecidos, aplicáveis a zonas mistas (de acordo com a planta 

de zonamento acústico do PDM de Miranda do Corvo, as localidades onde foram identificados os 

alvos sensíveis avaliados, Carapinhal e Pedreira, estão classificadas como zonas mistas), conforme 

definido na alínea a) do ponto 1 do art.º 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007. 

 

5.2.4 Resultados obtidos (atividades na pedreira + tráfego): 

Conforme acima referido, e por forma a considerar também o ruído provocado pelo tráfego dos 

camiões que transportam as argilas extraídas da pedreira para a unidade industrial da Umbelino 

Monteiro (em Meirinhas, Pombal), designadamente no trajeto na CM1207 até ao entroncamento 

com a EN17-1, apresentam-se de seguida os mapas de ruído obtidos para estes cenários, 

nomeadamente considerando as atividades decorridas no interior da área da pedreira e o referido 

transporte na CM1207. 
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Cenário 1: CA1 – pedreira + transporte 

 

Fig. 5.22. -  Mapa de ruído originado pela laboração da pedreira + transporte (Cenário 1: 

CA1) 

R1 

R2 
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Cenário 2: CA2 – pedreira + transporte 

 

Fig. 5.23. -  Mapa de ruído originado pela laboração da pedreira + transporte (Cenário 2: 

CA2) 
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Cenário 3: CA3 – pedreira + transporte 

 

Fig. 5.24. -  Mapa de ruído originado pela laboração da pedreira + transporte (Cenário 3: 

CA3) 

Apresenta-se no quadro seguinte os valores do Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, Lden, 

determinado para: 

− a situação de referência; 

− cada um dos cenários modelados de laboração da pedreira, incluindo o tráfego dos camiões 

de transporte das argilas extraídas na CM1207. 

 

R1 
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Quadro 5.6 - Indicadores de ruído Lden (níveis sonoros médios de longa duração), incluindo o tráfego na 

CM1207 (dB(A)) 

Ponto / recetor 
sensível 

Situação de 
referência 

Situação futura 

Cenário CA1 Cenário CA2 Cenário CA3 

R1 39 47 47 47 

R2 42 42 42 42 

 

Conforme se pode constatar do quadro anterior, o impacte da atividade da pedreira e do transporte 

das argilas extraídas no descritor ruído ao nível do indicador dos níveis sonoros médios de longa 

duração é agora um pouco mais significativo. 

No ponto R1 verifica-se um acréscimo no valor de Lden em todos os cenários, passando-se de um valor 

de 39 dB(A) na situação de referência, para um valor de 47 dB(A) na situação futura. 

No ponto R2, verifica-se que o indicador Lden se mantém inalterado em ambos os cenários avaliados, 

face à situação de referência. 

Apesar deste acréscimo, e em termos de cumprimento dos valores limites de exposição, mantém-se 

para todos os cenários a situação registada na situação de referência, ou seja, não são excedidos os 

limiares de 65 dB(A), para o indicador Lden, e de 55 dB(A) para o indicador Ln (note-se que não existe 

laboração neste período), sendo estes os limiares estabelecidos, aplicáveis a zonas mistas (de 

acordo com a planta de zonamento acústico do PDM de Miranda do Corvo, as localidades onde foram 

identificados os alvos sensíveis avaliados, Carapinhal e Pedreira, estão classificadas como zonas 

mistas), conforme definido na alínea a) do ponto 1 do art.º 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007. 

5.2.5 Avaliação de impactes 

Tendo em vista a previsão do real impacte resultante da extensão da área de exploração, foram 

tidos em consideração as seguintes fontes geradoras de ruído: 

• Fase de construção - Atividade de construção – fontes móveis nas ações de desmatação e 

decapagem de terras e operações de escavação. Estas operações são de carácter 

temporário e deverão estar em conformidade com o artigo 14º - Atividades ruidosas 

temporárias do Regulamento Geral do ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 

de 17 de Janeiro, isto é, não deverão ocorrer na proximidade de “habitações, aos sábados, 

domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas; escolas, durante o respetivo 

horário de funcionamento; hospitais ou estabelecimentos similares”. 
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• Fase de exploração - Atividade extrativa – fontes móveis pontuais, nas operações mecânicas 

de desmonte e extração; Circulação dos meios mecânicos de desmonte e transporte dentro 

dos limites da exploração; Esta atividade é enquadrada na definição de “atividade ruidosa 

permanente”, conforme definição constante da alínea a) do art.º 3º do RGR, estando 

portanto sujeita às condições estabelecidas no art.º 13º do RGR. A avaliação do 

cumprimento deste critério foi efetuada no item 5.2.2. acima. 

• Fase de exploração - Atividade de expedição dos produtos – fontes móveis em linha, de 

carácter não permanente, associadas à circulação dos veículos pesados no trajeto entre a 

exploração e a unidade fabril da Umbelino Monteiro. A avaliação do cumprimento deste 

critério foi efetuada no item 5.2.2. acima, conjuntamente com a atividade de extração. 

• Fase de desativação – fontes móveis em área - Regularização final dos taludes e patamares; 

Sementeira e plantação de espécies arbóreas e arbustivas na periferia da exploração (pouco 

relevante em termos de ruído). 

Conforme determinações efetuadas no item 5.2.2 acima, prevê-se que a atividade da pedreira 

origine um ligeiro acréscimo dos níveis de ruído nos recetores sensíveis identificados, acréscimo 

esse que será, em qualquer das situações, muito inferior ao referido limite de 5 dB(A) 

estabelecido no RGR. 

De acordo com o Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007), é da competência das 

câmaras municipais a classificação de zonas sensíveis e mistas (ponto 2 do art.º 6º), o que poderá 

implicar a necessidade de adaptação, revisão ou alteração dos planos municipais de ordenamento. 

De acordo com o art.º 11º do RGR, “em função da classificação de uma zona como mista ou 

sensível, devem ser respeitados os seguintes valores limite de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

Considerando também o tráfego associado ao transporte das matérias-primas extraídas, e conforme 

determinado no item 5.2.2 acima, verifica-se que a atividade da pedreira (incluindo a extração e o 

transporte para a unidade industrial), provoca ligeiros acréscimos no indicador dos níveis sonoros 

médios de longa duração, Lden, mantendo-se no entanto para todos os cenários a situação registada 

na situação de referência de cumprimento dos valores limites de exposição, ou seja, não são 
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excedidos os limiares de 65 dB(A), para o indicador Lden, e de 55 dB(A) para o indicador Ln, 

aplicáveis às zonas mistas, conforme classificação no PDM de Miranda do Corvo. 

Neste contexto, e para as populações alvo, os níveis de qualidade sonora, apesar de se agravarem, 

manter-se-ão aceitáveis e não serão significativamente afetadas por este projeto. 

Assim, e no que se refere ao impacte sonoro originado pelas fontes móveis no interior da área de 

exploração o impacte para as populações alvo apesar de negativo será pouco significativo com 

expressão apenas local dado o bom estado de manutenção e carburação dos equipamentos 

envolvidos nos trabalhos de exploração. Este impacte será também temporário (cessa no final da 

exploração). Sendo ainda de realçar que o método de exploração praticado, desmonte a céu aberto 

(sem recurso a explosivos), com avanço progressivo das cotas mais altas para as mais baixas, 

induzirá um benéfico efeito de barreira. 

No que se refere ao impacte causado pela atividade de expedição de argila, nomeadamente a 

circulação do equipamento de transporte da massa mineral argilosa, podemos classificá-lo como 

negativo, mas pouco significativo, atendendo ao reduzido número de movimentos envolvidos. 

Assim este impacte provocado pela expedição de material poderá ser classificado como negativo, 

secundário, indireto, à escala local mas pouco significativo. 

Nas fases de construção e de desativação, face ao tipo de atividades associadas, os impactes 

deverão ser negativos, sentidos à escala local, diretos, temporários e reversíveis, apesar de pouco 

significativos. 

 

QUALIDADE ACÚSTICA EXTENSÃO DO 
IMPACTE 

TIPO DE 
ACÇÃO FREQUÊNCIA REVERSIBILIDADE MAGNITUDE SIGNIFICÂNCIA DO 

IMPACTE (%) 

Fase de construção 1 Negativo 2 1 2 - 7,4 

Fase de exploração 1 Negativo 3 1 2 - 11,1 

Fase de desativação 1 Negativo 2 1 2 - 7,4 

Índice global - 9,6 

 

5.3 Paisagem 

5.3.1 Metodologia  

Neste descritor a abordagem incluiu as fases de construção, exploração e desativação, na sua 

classificação, e são tidos em consideração os seguintes aspetos: 
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• Identificação de focos de impacte; 

• Apreciação das características paisagísticas e da qualidade visual da área do projeto e 

envolvente; 

• Avaliação da capacidade de absorção visual da área de projeto. 

5.3.2 Avaliação de impactes  

A exploração de recursos minerais a céu aberto induz necessariamente a ocorrência de impactes 

negativos na paisagem, embora o uso daquele espaço não seja permanente, irão ocorrer 

determinados efeitos que resultam em alterações diretas, físicas e topográficas que irão modificar 

aquela área. 

Os impactes decorrentes destas alterações, geradas por este tipo de projeto, serão tanto mais 

significativos quanto maior for a sensibilidade visual das áreas afetadas, e quanto maior for o tempo 

de vida da exploração. Salientando-se que, de acordo com o PARP, a recuperação paisagística 

iniciar-se-á muito tempo antes do fim do período de vida da pedreira em determinados sectores que, 

entretanto, forem esgotados. 

Toda a envolvente a NW da pedreira apresenta-se coberta por revestimento florestal, o que aliado 

ao relevo ondulado existente, irá facilitar a ocultação do local do projeto. O limite SE, junto à 

estrada, apresenta-se aplanado e com reduzida vegetação, o que permite que a pedreira seja 

visível, no entanto, será diminuída com o desenvolvimento da florestação aquando da recuperação 

da zona. A empresa para atenuar esta situação irá de imediato completar a cortina arbórea junto à 

estrada. 

Considerando que o local de implantação do projeto, assim como algumas áreas na envolvente, já 

sofreram alterações significativas nas suas características naturais, podemos concluir que no 

conjunto a área de intervenção irá apresentar uma sensibilidade visual baixa a média. 

Como estamos perante uma pedreira que já deu início à exploração, o impacte visual durante a 

construção, resultante essencialmente da desmatação e descubra, irá fazer-se sentir apenas em 

parte da área, na medida em que, grande parte do terreno já se encontra remexido. Embora se 

considere negativo, este impacte será pouco significativo pela maioria do coberto vegetal existente 

ser de composição algo pobre, não contribuindo significativamente para a qualidade cénica da 

paisagem e a vegetação e o relevo existentes contribuírem para atenuar a visibilidade da exploração 

pelas vias rodoviárias existentes nas imediações. 

O impacte visual relacionado com a presença e movimento de máquinas e pessoas pode ser 

considerado, também, negativo mas pouco significativo, devido ao facto de se manterem os mesmos 

meios mecânicos e nas imediações existir outra exploração. 
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Na fase de exploração os impactes resultantes serão negativos, permanentes e significativos, 

devido à atividade extrativa e taludes resultantes, da movimentação dos veículos e da componente 

humana. 

A exploração de matérias-primas argilosas associada à escavação, com alguma profundidade, para 

aproveitamento deste recurso geológico, fazendo-se sentir numa escala espacial e temporal elevada, 

origina uma alteração drástica quantitativa e qualitativa na morfologia original do terreno, com a 

consequente alteração do relevo. 

No entanto, neste caso consideramos o impacte atenuado pelo facto de a qualidade paisagística 

anterior à ampliação se apresentar baixa, devido aos trabalhos já executados naquele local e a 

recuperação paisagística considerada estar prevista em articulação com a lavra, minimizando, tanto 

quanto possível, os impactes visuais negativos e contribuindo para a integração da pedreira na sua 

envolvente ao longo do tempo e melhorando a situação existente. 

Apesar da recuperação avançar simultaneamente com a extração, irão sempre existir frentes de 

exploração em avanço durante a fase extrativa que estarão a descoberto e da qual resultam, 

principalmente, alguma alteração na cor e modelado, no entanto, os impactes serão atenuados em 

virtude de se tratar da ampliação de uma exploração já existente à vários anos (com as 

consequentes alterações da paisagem já existentes). 

Após o esgotamento dos recursos geológicos os impactes na paisagem serão positivos e 

significativos, em virtude da recuperação paisagística proposta prever que aquela zona seja 

modelada e suavizados os taludes de escavação, para posteriormente ser ocupada por um coberto 

vegetal, através de sementeira e plantação de diversas espécies. 

 
 

PAISAGEM EXTENSÃO DO 
IMPACTE 

TIPO DE 
ACÇÃO FREQUÊNCIA REVERSIBILIDADE MAGNITUDE SIGNIFICÂNCIA DO 

IMPACTE (%) 

Fase de construção 1 Negativo 3 2 1 - 11,1 

Fase de exploração 1 Negativo 3 2 2 - 22,2 

Fase de desativação 1 Positivo 3 2 2 + 22,2 

Índice global - 11,1 
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5.4 Solos e ocupação atual do solo 

5.4.1 Metodologia  

Na avaliação dos impactes relativamente aos solos, foram considerados fatores generalistas que 

pudessem influir sobre aquele tipo de formação geológica, seja a nível de génese, como estrutural, 

decorrentes do projeto em apreço. 

Foram analisados diversos aspetos como a degradação de solos resultante da desmatação, 

escavação, erosão ou compactação, possível inutilização do solo por fatores de degradação e 

eventuais contaminações, capacidade de recuperação e identificação de afetações diretas devido às 

respetivas ocupações e magnitudes. 

5.4.2 Avaliação de impactes 

As intervenções a efetuar com a ampliação da pedreira, não terão consequências inesperadas na 

alteração da ocupação e uso do solo na área em estudo. Tendo em conta a situação atual da zona, a 

reduzida área sujeita a desmatação e que os solos se revelam pouco adequados para utilização 

agrícola, a atividade futura não irá provocar impactes dignos de referência nos solos da área. 

Os principais impactes estão associados a destruição da camada superficial do solo, com as ações de 

decapagem, desmatação e remoção total do solo para abertura e sucessivo alargamento da área de 

corta.  

Tudo isto resulta em solos expostos às condições climáticas mais adversas, o que faz aumentar 

consequentemente os riscos de erosão, os quais também dependerão das condições atuais, 

registando-se um agravamento nos períodos de maior precipitação devido a escorrência superficial. 

Na fase de construção os solos existentes serão devidamente removidos e colocados em pargas, para 

futura reposição aquando da recuperação paisagística, garantindo desse modo a conservação do 

material biológico existente, o que conduzirá a uma maior possibilidade de sucesso e integração 

paisagística da área intervencionada na envolvente. 

Adicionalmente e conforme referido, o projeto prevê a implementação faseada da recuperação 

paisagística nas áreas afetas à escavação.  

A circulação dos veículos de carga e transporte da matéria-prima, fora da área de exploração, será 

efetuada por acessos já existentes no terreno, na medida em que, não está prevista a construção 

novos acessos ou alteração do traçado existente, não se prevendo assim a existência de impactes ao 

nível da compactação do solo e respetiva alteração do escoamento superficial. 

O processo produtivo não gerará resíduos, já que todos os materiais explorados são considerados 

matérias-primas (argilas) ou estéreis, sendo estes últimos utilizados na recuperação paisagística.  
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As operações de manutenção e abastecimento de veículos serão efetuadas em locais específicos fora 

da área da pedreira (sob a responsabilidade da empresa subcontratada), impedindo desta forma a 

contaminação do solo, por eventual derrame ou incidente de resíduos líquidos. 

Atendendo à previsão de manuseamento adequado de substâncias, como óleos, combustíveis e 

lubrificantes, a existência de potenciais derrames desse tipo de produtos será muito baixa, pelo que 

o potencial impacte de contaminação dos solos será reduzido. 

No que respeita ao uso atual do solo, a área em estudo encontra-se ocupada predominantemente por 

pinheiros e eucaliptos, logo o impacte associado à conversão do seu uso atual será negativo, ainda 

que pouco significativo, temporário e localizado, uma vez que, a reposição desse tipo de ocupação é 

viável a curto e médio prazo, e mesmo melhorada de acordo com a recuperação paisagística. 

Neste contexto, as fases de construção e exploração não irão provocar nos solos impactes dignos de 

referência, podendo ser considerados pouco significativos, ainda que negativos, irreversíveis e 

permanentes. 

No que se refere à fase de desativação e considerando as ações e desenvolvimentos previstos no 

Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, os impactes associados poderão ser considerados 

positivos, na medida em que a área será reflorestada, com solo previamente removido (fase de 

construção) e devidamente conservado em pargas até esta fase. A implementação da vegetação irá 

prevenir a ocorrência de fenómenos erosivos, contribuindo para uma melhor fixação e evolução dos 

solos. 

Neste sentido, o impacte negativo gerado no solo durante as fases de construção e exploração 

reconverter-se-á, a longo prazo, num impacte positivo e significativo. 

A qualidade do solo poderá ser eventualmente afetada devido a eventual acidente com derrame de 

resíduos líquidos provenientes da circulação da maquinaria afeta à exploração. A ocorrer o impacte 

será local, negativo, direto, reversível, temporário e pouco significativo, dado que os respetivos 

serviços de manutenção serão realizados em locais próprios de acordo com a legislação em vigor. 

 

SOLOS EXTENSÃO DO 
IMPACTE 

TIPO DE 
ACÇÃO FREQUÊNCIA REVERSIBILIDADE MAGNITUDE SIGNIFICÂNCIA DO 

IMPACTE (%) 

Fase de construção 1 Negativo 2 2 1 - 7,4 

Fase de exploração 1 Negativo 2 2 2 - 14,8 

Fase de desativação 1 Positivo 2 2 3 + 22,2 

Índice global - 5,9 
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5.5 Geologia e geomorfologia 

5.5.1 Metodologia  

A metodologia consistiu na análise da estratigrafia da formação explorada na zona e dos impactes 

decorrentes ao nível deste descritor, uma vez que a modificação do relevo, devido à progressão da 

lavra, induz impactes negativos.  

Foi dada especial atenção a zonas potencialmente instáveis que, geomorfologicamente possam vir a 

apresentar tendências evolutivas preocupantes, principalmente nos taludes resultantes da 

progressão da lavra. 

5.5.2 Avaliação de impactes 

Os impactes resultantes na geomorfologia e geologia são devidos à alteração da morfologia do 

terreno na área a explorar, afetando as formações geológicas naquela área. Esta modificação 

provoca alterações ao nível dos fenómenos erosivos, nos locais onde o solo ficar exposto, 

consequência da destruição do coberto vegetal e da remoção da camada de estéril ocorrente sobre 

os materiais argilosos. 

Durante a fase de construção e desativação não são de prever quaisquer tipos de impactes sobre 

este fator. 

A modificação do relevo resultante deste projeto irá causar um impacte negativo permanente e 

irreversível. Na medida em que, a lavra irá evoluir em extensão e profundidade nos 3 céus abertos e 

atendendo que a alteração da topografia já foi em parte efetuada, o impacte é considerado pouco 

significativo.  

Este impacte, de acordo com o previsto no PARP, será minimizado através da modelação dos taludes 

originários da escavação e aterro, de forma a enquadrar o mais possível a área afetada à zona 

envolvente. 

A alteração do relevo irá definir ângulos de talude com inclinações superiores às do relevo original, 

no entanto, os degraus da exploração foram definidos tendo em conta o fator de segurança, o qual 

após a regularização topográfica final é substancialmente incrementado. Assim, ao nível da 

geotecnia os impactes são negativos, mas temporários e pouco significativos. 

Os depósitos de estéreis e de terra vegetal serão temporários, ocorrendo apenas quando não houver 

espaço disponível para os acomodar, mas o mais comum será colocá-los de imediato na zona a 

recuperar, na medida em que, a recuperação paisagística da pedreira irá acompanhar a exploração, 

assim, a suscetibilidade devido à erosão destes materiais não é significativa. 
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Na medida em que esta atividade explora um recurso natural não renovável, limitado e circunscrito 

a uma área restrita, a extração deste recurso irá provocar um impacte negativo na geologia, com a 

destruição daquelas matérias-primas. No entanto, este impacte poderá ser considerado pouco 

significativo, tendo em conta que a formação geológica não constitui um valor geológico a 

preservar.  

Embora contribua para uma diminuição das reservas deste recurso, os materiais a explorar nesta 

pedreira constituem matérias-primas para a unidade cerâmica da Umbelino Monteiro, das quais 

depende para o fabrico dos seus produtos. 

 

GEOMORFOLOGIA E 
GEOLOGIA 

EXTENSÃO DO 
IMPACTE 

TIPO DE 
ACÇÃO FREQUÊNCIA REVERSIBILIDADE MAGNITUDE SIGNIFICÂNCIA DO 

IMPACTE (%) 

Fase de construção  Neutro     

Fase de exploração 1 Negativo 3 2 1 - 11,1 

Fase de desativação  Neutro     

Índice global - 11,1 

 

5.6 Fatores socioeconómicos 

5.6.1 Metodologia  

A metodologia utilizada na quantificação de impactes socioeconómicos gerados pelo presente 

projeto baseou-se na análise socioeconómica da região, bem como nos dados previsíveis inerentes à 

exploração, baseando-se a sua classificação nos critérios anteriormente indicados. 

A vertente socioeconómica será, eventualmente, aquela que mais beneficiará com a concretização 

do presente projeto.  

Com efeito, a atividade de extração representa do ponto de vista socioeconómico, um fator de 

desenvolvimento crucial, quer pelo aproveitamento de recursos naturais existentes, quer pela 

indústria que se encontra a jusante, nomeadamente a Cerâmica Umbelino Monteiro, sendo, neste 

sentido, um pólo de dinamização económica, gerador de emprego direto e principalmente indireto. 

5.6.2 Avaliação de impactes 

A avaliação deste descritor visa identificar as principais consequências sociais e económicas com a 

identificação e avaliação dos impactes positivos e negativos, da exploração e sua envolvente, tendo 

em conta que a atividade da pedreira tem um contributo positivo para o equilíbrio socioeconómico 
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da região. As ações do projeto que poderão interferir com o descritor sócio economia estão 

presentes nas fases de construção, exploração e desativação.  

Na fase de construção as ações de limpeza do terreno e remoção do coberto vegetal, impossibilitam 

a utilização do solo para a produção de madeira durante um determinado período de tempo, 

originando assim impactes negativos, temporários, mas pouco significativos. 

Assim, nesta fase e no que concerne à economia desenvolvida, pode-se considerar o impacte 

positivo, apesar de pouco significativo, atendendo à natureza da atividade desenvolvida, à situação 

atual existente e ao número de postos de trabalho envolvidos. 

Durante a fase de exploração os impactes previsíveis são essencialmente impactes de natureza 

positiva e significativa, resultante da continuidade da atividade da pedreira “Pisca 2”, ou seja, a 

manutenção dos postos de trabalho da empresa subcontratada (eventual aumento no caso de 

necessidade), aquisição de mais bens e serviços indispensáveis à atividade extrativa (importante 

para a atual conjuntura económica), o que contribui para o emprego indireto, isto é, criação de 

postos de trabalho nas atividades económicas dependentes da extração de argilas, considerando-se 

este impacte secundário cumulativo como positivo, significativo e permanente. 

Esta exploração contribui essencialmente para a dinamização e expansão económica da Umbelino 

Monteiro, na medida em que, é vital para a sua sustentabilidade em termos de tecido industrial, já 

que a não concretização da ampliação conduzirá a uma rutura de stocks de matérias-primas 

argilosas, as quais são fundamentais para manter a qualidade dos seus produtos (conforme já 

referido anteriormente noutros capítulos). Contribuindo ainda para a consolidação de outras 

atividades associadas, nomeadamente o setor da construção civil, pelo que se considera que ao nível 

sectorial o impacte do projeto de ampliação da pedreira “Pisca 2”, é positivo e muito significativo. 

Quanto aos impactes negativos durante a fase de exploração e que poderão suscitar o 

descontentamento das populações, haverá a considerar as questões que se prendem com as poeiras 

da exploração e o tráfego de veículos pesados e consequentemente com a libertação de poeiras e 

ruído. 

O movimento dos veículos pesados irá originar, poeiras da ressuspensão (sujidade), ruído, 

degradação do estado/condições de circulação das vias, congestionamento das vias e aumentará o 

nível de insegurança das povoações abrangidas pelo trajeto referido no capítulo 3. Tendo em conta 

que o trajeto se mantém pelo mesmo percurso utilizado atualmente e o número de veículos 

idêntico, é expectável que o volume de tráfego e o fluxo do material para a unidade transformadora 

cerâmica seja semelhante ao da atualidade. 
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Salienta-se que devido ao reduzido movimento de veículos pesados afeto à pedreira em apreço, não 

é expectável que o mesmo contribua de forma relevante para a degradação do pavimento das vias. 

Além disso, a eventual degradação do pavimento encontra-se dependente da qualidade do asfalto e 

a ausência de trabalhos de manutenção apropriados, assim como dos outros camiões utilizados pelas 

empresas na envolvente e outros nas vias mais afastadas da pedreira, não podendo ser relacionado 

de forma estrita com a passagem de veículos oriundos da pedreira em estudo, pelo que, a ocorrer 

não constituirá um impacte significativo. 

Assim considerando o referido anteriormente, face à situação atualmente existente e à exploração 

de outras pedreiras nas imediações, estes impactes embora negativos e temporários são pouco 

significativos, não alterando as condições de circulação registadas atualmente e o padrão de 

qualidade de vida das populações. 

Durante a fase de desativação da pedreira os impactes sobre este descritor refletem-se na perda de 

postos de trabalho indiretos quer da empresa subcontratada para a exploração e transporte, quer 

eventualmente a fileiras industriais associadas, o que se reflete num impacte negativo indireto. 

Os impactes positivos expectáveis na fase de desativação relacionam-se com a cessação dos 

impactes negativos descritos anteriormente salientando-se a diminuição do tráfego de veículos 

pesados de transporte, diminuição do ruído e dispersão de poeiras induzidas pelo tráfego e pela 

atividade da maquinaria. No entanto, estes impactes serão conduzidos para outros locais, sempre 

que a empresa necessite de matérias-primas argilosas. 

Em síntese, os impactes do presente projeto ao nível socioeconómico apresentam um balanço 

globalmente positivo sendo significativo no que concerne à criação de emprego direto, viabilizando a 

sustentabilidade e continuidade da unidade industrial da Umbelino Monteiro e também indireto com 

o contributo para a diversificação do tecido económico local e regional. 

 

FATORES 
SOCIOECONÓMICOS 

EXTENSÃO DO 
IMPACTE 

TIPO DE 
ACÇÃO FREQUÊNCIA REVERSIBILIDADE MAGNITUDE SIGNIFICÂNCIA DO 

IMPACTE (%) 

Fase de construção 2 Positivo 3 1 1 + 11,1 

Fase de exploração 2 Positivo 3 1 2 + 22,2 

Fase de desativação 2 Negativo 3 1 2 - 22,2 

Índice global + 11,1 
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5.7 Ecologia 

5.7.1 Metodologia  

Os principais impactes ambientais associados à pedreira de argila ”Pisca 2”, correspondem 

fundamentalmente aos impactes esperados nas fases de construção e exploração que, em projetos 

desta natureza, decorrem grande parte em simultâneo: 

• Alteração do relevo, remoção da camada de solo e destruição direta do coberto vegetal. Esta 

alteração implica a alteração dos habitats presentes e, consequentemente, a afetação de 

alguma fauna, ou, pelo menos, diminuição dos efetivos populacionais; 

• Aumento da perturbação associada ao ruído, emissão de poeiras e probabilidade de ocorrência 

de derrames de combustíveis, óleos ou outros compostos, associados ao acréscimo de presença 

humana e da circulação de camiões, máquinas e carros. Esta perturbação reflete-se 

principalmente sobre a fauna local, ao nível da sua utilização da área envolvente podendo 

refletir-se também, por exemplo, em alterações nas taxas de reprodução e de mortalidade; 

Após a sua descativação e na ausência de qualquer interferência humana, a área afetada terá 

grandes dificuldades em ser recolonizada por vegetação, devido à ausência de uma camada de solo e 

de um banco de sementes que permitam a germinação das espécies e a regeneração das 

comunidades vegetais. No entanto, com a correta execução de um Plano de Recuperação 

Paisagística esta situação será minimizada, através da recuperação de habitats adequados à 

colonização por diversas espécies de flora e fauna. 

A análise dos impactes ecológicos decorrentes da intervenção em análise é efetuada para as 

componentes fauna, flora e habitats em simultâneo. 

5.7.2 Fase de construção 

Flora e Habitats 

Na área de pedreira, o coberto vegetal ou é inexistente ou muito perturbado ou consiste em áreas 

florestais com pouca relevância ecológica (Pinheiro e Eucalipto), excetuando uma mancha de pinhal 

que inclui diversos sobreiros. Esta última mancha é de pequena dimensão, apresenta uma densidade 

de sobreiros moderada, que são dominantemente de médio porte. Assim, os impactes resultantes 

desta ação consideram-se como negativos, diretos, permanentes e pouco significativos, mesmo 

considerando a afetação dos sobreiros em causa. 

 



 

 

Proj. nº 332.27208 Rel. nº 332.27208-3/13 Revisão: 0 Data: Outubro 2014 
 
 

AA/MA  Página 206 de 255 

 

Fauna 

Os impactes desta fase sobre a fauna resultam fundamentalmente da perda de habitat e da 

possibilidade de mortalidade direta associada às desmatações. Adicionalmente existem impactes 

indiretos como efeitos na cadeia trófica do tipo “bottom-up”, e o incremento da pressão competitiva 

que os indivíduos em fuga irão exercer sobre as populações adjacentes. Face ao tipo de habitats 

presentes na área proposta, considera-se que as comunidades de fauna potencialmente presentes 

serão pouco desenvolvidas, quer em riqueza específica, quer em número de efetivos, e comuns a 

nível nacional, não sendo expectável a ocorrência de núcleos de espécies ameaçadas ou com 

estatuto de proteção. Assim, consideram-se os impactes desta ação como negativos, diretos ou 

indiretos, permanentes e pouco significativos. 

5.7.3 Fase de exploração 

Flora e Habitats 

Como mencionado anteriormente o coberto vegetal na área proposta apresenta um reduzido valor 

ecológico, e não existem cursos de água superficiais que possam ser afetados, pelo que os impactes 

resultantes desta ação consideram-se como negativos, diretos, temporários e pouco significativos. 

Fauna 

O aumento de ruído e de emissão de poeiras poderá afastar algumas espécies da área adjacente à 

pedreira, porém tal como mencionado anteriormente, face ao tipo de habitats presentes e à 

amostragem realizada, as comunidades faunísticas deverão ser constituídas por espécies com 

abundante habitat alternativo a nível regional onde se poderão abrigar e manter as suas populações 

relativamente estáveis. Adicionalmente não se observam cursos de água superficiais relevantes que 

possam ser afetados por este tipo de perturbações pelo que se consideram os impactes como 

negativos, indiretos, temporários e pouco significativos. 

5.7.4 Fase de desativação 

Flora e Habitats 

Na fase de desativação, a obrigação de desenvolver um projeto de Recuperação Paisagística das 

áreas afetadas leva à criação de novos tipos de vegetação alvo de plantação e regeneração natural. 

Trata-se de um impacte positivo que devolverá a vegetação natural (e potencial) ao local, direto, 

permanente e significativo. 
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Fauna 

Com a implementação do projeto de Recuperação Paisagística as comunidades vegetais a instalar 

contribuirão claramente para o aumento da capacidade de suporte das espécies faunísticas, pelo que 

constitui um impacte positivo, direto, permanente e significativo. 

 

ECOLOGIA EXTENSÃO DO 
IMPACTE 

TIPO DE 
ACÇÃO FREQUÊNCIA REVERSIBILIDADE MAGNITUDE SIGNIFICÂNCIA DO 

IMPACTE (%) 

Fase de construção 1 Negativo 2 2 2 - 14,8 

Fase de exploração 1 Negativo 3 1 2 - 11,1 

Fase de desativação 1 Positivo 3 2 2 + 22,2 

Índice global - 5,2 

 

5.8 Ordenamento do território 

5.8.1 Metodologia  

Os impactes a salientar são analisados tendo em conta a afetação de áreas com regulamentação 

específica, áreas sujeitas a servidões e restrições de uso. 

5.8.2 Avaliação de impactes 

Na área abrangida pelo licenciamento temos a classe de espaço, “Espaços de Recursos Geológicos” – 

área de exploração consolidada, correspondente a áreas onde existem recursos geológicos, que 

naquela zona são as argilas, não abrangendo qualquer condicionante. 

Assim, a área abrangida pela área licenciada e ampliação da pedreira encontra-se contemplada 

como área de indústria extrativa, ou seja, destina-se à exploração de um recurso mineral, havendo 

compatibilidade entre o projeto pretendido e o regime previsto em sede de PDM. 

Atendendo, ainda, à atual situação da zona, parcialmente explorada, a qual será após finalização da 

exploração sujeita a recuperação paisagística de acordo com o Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística aprovado aquando do licenciamento, aquela zona será melhorada e na zona será 

restabelecida a produção florestal. 

Podemos assim concluir que o impacte esperado do licenciamento da ampliação da pedreira “Pisca 

2” será nulo em relação à afetação do ordenamento naquela área. 
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ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO 

EXTENSÃO DO 
IMPACTE 

TIPO DE 
ACÇÃO FREQUÊNCIA REVERSIBILIDADE MAGNITUDE SIGNIFICÂNCIA DO 

IMPACTE (%) 

Fase de construção  Neutro     

Fase de exploração  Neutro     

Fase de desativação  Neutro     

Índice global 0 

 

5.9 Recursos hídricos 

5.9.1 Metodologia  

A Identificação de impactes consiste num levantamento dos efeitos esperados das ações previstas no 

projeto e suscetíveis de apresentar efeitos sobre cada descritor ambiental. Nesta fase será efetuada 

uma descrição qualitativa dos impactes esperados, quer positivos quer negativos, nas fases de 

construção, exploração e desativação. 

A avaliação de impactes tem como objetivo avaliar a significância dos impactes identificados, 

recorrendo-se à sua classificação hierárquica, através de um conjunto de critérios previamente 

identificados e relacionados com as características do impacte.  

Os principais impactes ambientais associados à pedreira de argila “Pisca 2”, correspondem 

essencialmente aos impactes gerados nas fases de construção e exploração que, em projetos desta 

natureza, decorrem em simultâneo e na fase de desativação. 

Na situação de referência do descritor Recursos Hídricos, através da carta militar, verificou-se a 

presença de 3 cabeceiras de linhas de água na área envolvente ao projeto. Atendendo a que uma 

cabeceira de linha de água se encontra na vertente oposta à área do projeto, ocorrendo uma linha 

de festo, que separa as águas pluviais para um e outro lado do monte, seguindo as linhas de maiores 

declives, considera-se que esta cabeceira de linha de água não será afetada com a implementação 

do projeto e por isso não será considerada na análise de impactes. 

5.9.2 Recursos hídricos superficiais 

Tal como referido na situação de referência quer na área de pedreira existente quer na área de 

ampliação, não existe nenhuma linha de água nem nenhuma cabeceira de linha de água. Refere-se 

que não há impactes diretos sobre os recursos hídricos superficiais. 
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Na área do projeto, decorrente da fase de exploração, serão construídas valas de drenagem para as 

águas pluviais. Estas serão assim encaminhadas para valas na periferia da escavação, as quais serão 

posteriormente conduzidas para uma cavidade escavada no terreno, sem recurso a qualquer tipo 

material de revestimento, onde serão acumuladas para deposição dos finos (decantação), diminuindo 

assim, o escoamento das águas pluviais ao longo da face dos taludes.  

A construção das valas de drenagem e as bacias de decantação deverão acompanhar o evoluir da 

exploração, de forma a evitar a drenagem direta das águas para as zonas de escoamento superficial 

(valeta). A captação das águas da bacia de decantação será efetuada à superfície, para evitar o 

transporte de finos para a rede de drenagem natural. 

A alteração de terreno, para construção da bacia de retenção e valas é considerado um impacte 

negativo com pouca expressão uma vez que na área do projeto já existe uma bacia de retenção. Este 

impacte será negativo, indireto, temporário e pouco significativo. 

Decorrente da escavação, quer na fase de construção quer na fase de exploração, existe um 

aumento de poeiras e partículas. A qualidade da água superficial poderá ser afetada pela atividade 

extrativa devido ao arrastamento ou deposição de partículas de poeiras. Porém com a construção da 

bacia de retenção e posterior decantação dos finos, a probabilidade das partículas em suspensão 

atingirem uma linha de água é bastante reduzida. O impacte resultante, ao nível da qualidade da 

água superficial, por partículas de poeiras é considerado pouco expressivo, uma vez que próximo do 

local existem duas cabeceiras que originam linhas de água temporárias, com pequena extensão e 

caudais efémeros. Considera-se um impacte negativo, indireto, temporário e pouco significativo. 

Decorrentes do processo de construção e da própria atividade, poderão ocorrer eventuais derrames 

de combustíveis, óleos ou outros compostos, associada ao acréscimo de presença humana e da 

circulação de camiões, máquinas e carros. 

Ao nível dos recursos hídricos, as duas cabeceiras de linha de água, na envolvente, são de carácter 

temporário, onde, em ocasiões de chuva forte e na ausência de vegetação, poderão ocorrer 

escorrências de água temporárias. Prevê-se a possibilidade de contaminação da água superficial pela 

ocorrência de derrames acidentais de combustíveis, óleos ou outros compostos. Considera-se assim 

um impacte negativo, indireto, temporário e pouco significativo. 

O projeto encontra-se numa cota superior às cotas das duas cabeceiras de linha de água. Com a 

escavação e consequente alteração de cota do terreno existe a probabilidade das águas de 

escorrência sofrerem uma interferência a montante, diminuindo assim a escorrência superficial. 

Prevê-se que as pequenas linhas de água existentes diminuam o seu caudal. Por outro lado, a estrada 

que se situa entre a área do projeto e as cabeiras de linha de água já interfere sobre o afluxo de 
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águas de escorrência. Com isto, prevê-se que, com a intensificação da exploração intensificar-se-á 

este impacte embora com pouca significância. Considera-se um impacte negativo, direto, 

permanente e pouco significativo. 

Após a sua descativação e consequente recuperação paisagística, as alterações do terreno serão 

repostas e melhoradas relativamente à situação de referência. Considera-se essa alteração positiva, 

para os recursos hídricos superficiais, com impacte positivo, indireto, permanente e pouco 

significativo. 

 

RECURSOS HÍDRICOS 
SUPERFICIAIS 

EXTENSÃO DO 
IMPACTE 

TIPO DE 
ACÇÃO FREQUÊNCIA REVERSIBILIDADE MAGNITUDE SIGNIFICÂNCIA DO 

IMPACTE (%) 

Fase de construção 2 Negativo 3 1 1 - 11,1 

Fase de exploração 2 Negativo 3 1 1 - 11,1 

Fase de desativação 2 Positivo 2 2 1 + 14,8 

Índice global - 5,9 

 

5.9.3 Recursos hídricos subterrâneos 

Considerando a probabilidade da ocorrência de pequenas fugas de combustíveis, óleos ou outros 

compostos, provenientes do aumento da circulação de camiões e máquinas, na fase de construção e 

de exploração, devido ao tipo de solo argiloso e por isso com características de baixa 

permeabilidade, não se prevê que a infiltração dos hidrocarbonetos no solo contamine os recursos 

hídricos subterrâneos. Assim a qualidade da água subterrânea não será afetada com a ocorrência 

destes acidentes. 

A escavação e consequente alteração da cota do terreno, faz com que haja uma diminuição de 

escorrência superficial, podendo existir um aumento de infiltração das águas pluviais no solo. O 

aumento de infiltração da água no solo terá proporções diminutas (atendendo à natureza do solo), 

no entanto contribuirá de forma ligeira para a recarga dos aquíferos. Este impacte é considerado 

positivo, indireto, permanente e pouco significativo. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos não se prevê a ocorrência de impactes negativos 

resultantes da escavação, uma vez que o projeto não irá intercetar qualquer lençol freático 

existente na região, atendendo a que o nível freático se encontra potencialmente entre o intervalo 

de cotas de 215 a 220 m (ao nível das cotas mais baixas da área do projeto), e a profundidade da 

lavra irá no máximo a uma cota de 233 m.  
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Na fase de desativação não se prevê que existam impactes ambientais nos recursos hídricos 

subterrâneos. 

 

RECURSOS HÍDRICOS 
SUBTERRÂNEOS 

EXTENSÃO DO 
IMPACTE 

TIPO DE 
ACÇÃO FREQUÊNCIA REVERSIBILIDADE MAGNITUDE SIGNIFICÂNCIA DO 

IMPACTE (%) 

Fase de construção  Neutro     

Fase de exploração 2 Positivo 2 2 1 + 14,8 

Fase de desativação  Neutro     

Índice global + 14,8 

 

5.10 Património arqueológico e arquitetónico 

5.10.1 Metodologia sobre bens do património cultural 

A metodologia de avaliação de impactes sobre bens do Património Cultural decorre, sobretudo, da 

aplicação das normas e recomendações inscritas nos documentos “Termos de referência para o 

descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental” (IPA, 2004) e “Metodologia de 

Avaliação de Impacte Arqueológico” (APA, 2009), calibradas com as adaptações de procedimentos 

concretos que são consequência de uma prática acumulada ao longo dos últimos anos (Almeida, 

2008; Real e Branco, 2009; Martins, 2012; Caninas et al., 2014). 

Apesar dos avanços observados na última década no sentido da normalização de procedimentos de 

avaliação de impactes sobre o Património Cultural, que se realizaram, sobretudo, por força dos 

desenvolvimentos ocorridos numa das vertentes do descritor, a do Património Arqueológico, ainda 

estamos longe da produção de documentos normativos com força regulamentar. Efetivamente, a 

circular publicada em 2004, se bem que estabeleça uma metodologia geral que deveria ser cumprida 

em todos os EIA, e reforçada, nomeadamente, através da introdução de critérios mais objetivos e 

universais para a caracterização e quantificação dos impactes, pelo documento produzido na esfera 

da Associação Profissional de Arqueólogos (APA, 2009), não produziu os efeitos esperados ou teve 

apenas resultados não totalmente satisfatórios. 

Na prática corrente, apenas no seio de algumas empresas é possível cumprir procedimentos 

normativos mais universais, enquanto, fora delas, continua a reinar a discricionariedade, embora 

longe do livre-arbítrio quase absoluto que motivou a produção da circular dos “Termos de 

Referência”. Na situação atualmente vigente, enquanto continuamos à espera que os profissionais da 

área do Património Cultural e a tutela governamental decidam produzir um documento normativo 
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com força regulamentar vinculativa, fizemos uso da metodologia proposta pela APA (2009), com 

ligeiras alterações. Assim, consideram-se os seguintes critérios e procedimentos: 

• Fase de ocorrência: construção, exploração ou desativação; 

• Tipo de afetação: 

- Direta: quando qualquer tipo de afetação incide sobre ocorrências identificadas na AID 

do projeto ou afetações físicas sobre ocorrências localizadas na AII; 

- Indireta: eventual afetação visual ou de perceção que influencie a leitura de contexto 

de ocorrências situadas na AII do projeto; 

• Extensão: superfície afetada relativamente à superfície total estimada da ocorrência – Nula 

(0%), Pontual (<30%), Parcial (≥30% <60%), Ampla (≥60% <95%) ou Total (≥95%); 

• Magnitude: relação proporcional entre o tipo de ação e o grau de incidência sobre a 

ocorrência – Nula (0%), Pontual (<30%), Parcial (≥30% <60%), Ampla (≥60% <95%) ou Total 

(≥95%); 

• Probabilidade: avaliação do grau de certeza da afetação de uma ocorrência por parte de 

uma determinada ação – Pouco Provável, Possível, Muito Provável ou Certo; 

• Duração: período de tempo durante o qual decorrerá a afetação – Permanente ou 

Temporário. 

Para os efeitos práticos no âmbito deste projeto de ampliação, realizou-se a avaliação considerando-

se como efetiva a fase “construção”, pois entendemos ser esta a que melhor espelha a dimensão dos 

impactes sobre as eventuais ocorrências culturais quando tratamos de explorações deste tipo.  

A avaliação de impacte final sobre cada ocorrência obedece a um procedimento quantitativo 

plasmado numa “matriz de impactes” onde se atribui um valor numérico a cada um dos critérios 

definidos anteriormente, valor que cresce com o aumento do impacte sobre o bem: 
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terra batida que segue para a antiga fábrica de cerâmica do 
Pisca 

Classificação: Sem classificação 

Valor cultural: Médio 

Conservação: Boa 

Uso do solo: Florestal 

Ameaças: Pedreira 

Posição no projeto: AID - Área de Incidência Direta 

Visibilidade para estruturas: Elevada 

Visibilidade para artefactos: Elevada 

Materiais recolhidos: Não foram detetados nem recolhidos artefactos ou amostras 

Fontes de informação: Reconhecido em prospeção 

Proprietários: Sem informação 

Caracterização da 
ocorrência: 

Pequena construção de planta retangular com cobertura a 
duas águas, de tipo capelinha de alminhas. Construída em 
aparelho regular de tijoleira de dois orifícios unida com 
argamassa de cal e areia. O revestimento das paredes é, 
igualmente, em argamassa de cal e areia, com acabamento 
em pintura de cal branca, reavivada recentemente. A 
cobertura, provavelmente não original, é formada por duas 
placas moldadas de betão, com cerca de cinco centímetros 
de espessura, unidas no topo com argamassa de cimento 
Portland. A junta entre as placas apresenta-se rematada com 
telha redonda. Apresenta uma pequena cruz de ferro a 
culminar a frontaria. 

Acede-se ao interior da estrutura por uma abertura 
retangular, sem portão. Na parede do fundo existe um 
pequeno oratório enquadrado por um painel de azulejos 
alusivo às almas do Purgatório, com sinais de utilização 
corrente. As paredes laterais possuem bancos corridos de 
alvenaria. 

O grande painel de azulejos do oratório, formado por 12 
peças enquadradas por moldura de argamassa, é 
policromático, embora a cena central seja no branco e azul 
tradicional da azulejaria portuguesa. Mostra duas inscrições: 
no topo, a inscrição “MANDADO CONSTRUIR POR FRANCISCO 
DE ALMEIDA DE 84 ANOS”; em baixo, “ORAI PELAS ALMAS DO 
PURGATÓRIO”. O painel apresenta assinatura de fabrico, 
“Lufapo, Coimbra”, sendo, por conseguinte, uma produção 
da unidade de Coimbra da Companhia das Fábricas Cerâmica 
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Lusitânia, posterior a 1945. 

No exterior, imediatamente sobre a entrada, um segundo 
painel de azulejo decorativo, formado por oito peças, mostra 
uma inscrição que reproduz o “Poema sobre a Existência”, 
atribuído ao Pe. António da Ascenção Teles e colocado 
originalmente na Capela dos Ossos da Igreja de S. Francisco 
(Évora), provavelmente em 1845. Este painel foi produzido 
na fábrica / oficina “Vistal”, de Coimbra. 

A capelinha tem pouco mais de 2,40 m de comprimento, 2,30 
m de altura e 2,00 m de largura. A altura da entrada é de 
1,70 m e a largura de 1,15 m. A espessura média das paredes 
é de 0,30 m. 

Avaliação de impactes: Fase: Construção [3] 

Tipo: Indireto [1] 

Extensão: Nula [1] 

Magnitude: Nula [1] 

Probabilidade: Pouco provável [1] 

Duração: Não aplicável [0] 

Índice de impacte: < 1,8 

Classificação do impacte: Compatível 

 
Fig. 5.25. -  Vista de frente da alminha correspondente à Ocorrência n.º 1  
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Fig. 5.26. -  Pormenor do painel de azulejos na frontaria da Ocorrência n.º 1 

 

 

Fig. 5.27. -  Pormenor do painel de azulejos do oratório da Ocorrência n.º 1 
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Identificação: Ocorrência n.º 2 

Designação: Fábrica de Cerâmica do Pisca 

Coordenadas Geográficas 
(WGS84): 

40,112114 N / -8,325278 

Coordenadas UTM (WGS84): 557500 / 4440419 

Altitude: 234 m 

C.M.P. 1:25000: 251 

Categoria: Etnológico 

Tipologia: Fábrica 

Cronologia: Contemporâneo 

Localização: Junto de um entroncamento de caminhos vicinais que ligam 
diversos lugares das imediações 

Classificação: Sem classificação 

Valor cultural: Médio 

Conservação: Má 

Uso do solo: Florestal 

Ameaças: Florestação 

Posição no projeto: AII - Área de Incidência Indireta 

Visibilidade para estruturas: Boa 

Visibilidade para artefactos: Boa 

Materiais recolhidos: Não foram recolhidos artefactos ou amostras 

Fontes de informação: Cartografia; reconhecido em prospeção 

Proprietários: Sem informação 

Caracterização da ocorrência: Ruínas de um complexo fabril dedicado à produção de 
cerâmica estrutural de construção (tijolos e telhas), 
constituído por forno, área de armazenamento de produtos 
acabados, instalações administrativas/comerciais, poço e 
tanque. É possível que existam outras estruturas que não são 
atualmente visíveis devido à densa vegetação que cobre 
parte da área. É também provável que o abastecimento de 
matéria-prima se fizesse nas imediações, onde se registam 
abruptas alterações no desenvolvimento da topografia que 
poderão corresponder a desmontagens do substrato argiloso. 
Mais uma vez, a densa vegetação não permite uma avaliação 
mais cuidada destas alterações topográficas. O complexo 
encontra-se em avançado estado de degradação, com 
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sectores já em perfeita ruína. 

Avaliação de impactes: Fase: Construção [3] 

Tipo: Indireto [1] 

Extensão: Nula [1] 

Magnitude: Nula [1] 

Probabilidade: Pouco provável [1] 

Duração: Não aplicável [0] 

Índice de impacte: < 1,8 

Classificação do impacte: Compatível 

 

 

 
Fig. 5.28. -  Pormenor do forno da fábrica de cerâmica correspondente à Ocorrência n.º 2 
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Fig. 5.29. -  Pormenor da área de armazenamento da fábrica de cerâmica correspondente à 

Ocorrência n.º 2 

 

Fig. 5.30. -  Pormenor das instalações administrativas/comerciais da fábrica de cerâmica 

correspondente à Ocorrência n.º 2 
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Ambas as ocorrências registadas foram avaliadas com impacte compatível, pois a sua localização não 

as torna suscetíveis de poderem vir a ser afetadas diretamente pela reativação da pedreira “Pisca 

2”. A Ocorrência n.º 1, “Alminha do Pisca”, é a que pode requerer maiores cuidados por se situar 

dentro da AID do projeto, no entanto, por se localizar do lado contrário da via MD 1207 e afastada 

cerca de cinco metros do limite da mesma, consideramos um eventual impacte direto bastante 

improvável, a não ser por descuido. O facto de continuar a ser utilizada pode contribuir 

decisivamente para a monitorização do seu estado de conservação. 

 

VALORES PATRIMONIAIS EXTENSÃO DO 
IMPACTE 

TIPO DE 
ACÇÃO FREQUÊNCIA REVERSIBILIDADE MAGNITUDE SIGNIFICÂNCIA DO 

IMPACTE (%) 

Fase de construção  Neutro     

Fase de exploração  Neutro     

Fase de desativação  Neutro     

Índice global 0 

 

5.11 Clima 

5.11.1 Metodologia 

Embora os impactes sobre o clima sejam habitualmente pouco significativos em empreendimentos 

desta natureza e com as características que este apresenta, julga-se necessário avaliar as 

incidências mais relevantes dos elementos climáticos condicionantes de outros descritores.  

Assim, com base nos dados locais anteriores à ampliação, bem como nos dados regionais, analisaram-

se os diferentes elementos, que por força das relações diretas e indiretas no processo de libertação 

de poeiras resultantes da exploração, e em especial na concentração e dispersão das mesmas, se 

tornam fundamentais num estudo com este âmbito. 

5.11.2 Avaliação de impactes 

Atendendo a todos os condicionalismos referidos anteriormente sobre o regime de ventos da região, 

nomeadamente no que respeita à observação dos quadrantes predominantes, este sector do 

território não se mostra muito problemático nas questões relacionadas com a dispersão das 

partículas libertadas. 

A população do Carapinhal apresenta-se como potencialmente mais exposta à atividade desenvolvida 

na pedreira “Pisca 2”, por se localizar a S-SW da pedreira, isto é, por um lado enquadrado na 
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direção dos ventos predominantes, por outro por ser atravessada pelo trajeto das viaturas que 

transportam a argila extraída entre a pedreira e a unidade industrial da Umbelino Monteiro. 

Em termos de qualidade acústica, os fatores como a temperatura, a humidade atmosférica e o 

regime de ventos, influenciam os mecanismos de propagação das ondas sonoras. Citando-se que a 

velocidade de propagação do som no ar depende da temperatura e aumenta com esta. O regime de 

ventos condiciona a propagação das ondas sonoras (ondas mecânicas), deste modo os recetores 

localizados nas imediações das fontes de ruído ambiente deverão sentir com mais intensidade o 

ruído quando o vento sopra na sua direção. Esta ação é no entanto avaliada no subcapítulo da 

qualidade acústica. 

Por último, no que concerne à precipitação, existe uma maior probabilidade de ocorrência de 

fenómenos de erosão e consequente arrastamento de finos nos meses de maior precipitação, mas 

nestes a pedreira não está em laboração. 

 

VALORES PATRIMONIAIS EXTENSÃO DO 
IMPACTE 

TIPO DE 
ACÇÃO FREQUÊNCIA REVERSIBILIDADE MAGNITUDE SIGNIFICÂNCIA DO 

IMPACTE (%) 

Fase de construção  Neutro     

Fase de exploração  Neutro     

Fase de desativação  Neutro     

Índice global 0 

 

5.12 Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 
A avaliação de impactes é um processo que envolve alguma subjetividade, devido aos diferentes 

critérios que poderão ser atribuídos aos diversos descritores analisados. 

Nos pontos anteriores foi efetuada uma avaliação dos impactes para cada um dos descritores 

considerados no EIA, no entanto, o regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, o DL n.º 151-

B/2013, no ponto 1 do art. 18º refere que “a DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou 

desfavorável, fundamentando-se num índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, 

definido com base numa escala numérica, correspondendo o valor mais elevado a projetos com 

impactes negativos muito significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis”. 

Desta forma, e de acordo com o ponto 6 do Anexo V daquele diploma, em que o índice de avaliação 

ponderada de impactes ambientais faz parte do conteúdo mínimo do EIA, é apresentada de seguida a 

avaliação em apreço para os descritores analisados para a pedreira “Pisca 2”. 
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Conforme apresentado nos subcapítulos anteriores foi determinado um índice global médio por 

descritor ambiental, obtido após a ponderação das 3 fases de projeto, o qual será afetado de um 

fator de ponderação que reflete a relevância do fator para a pedreira em estudo tendo em apreço as 

características e ações do projeto e as características do local de implantação e da sua envolvente. 

 

 
 

A avaliação quantitativa é expressa por uma escala numérica traduzida em valores, sendo que o 

valor mais elevado reflete impactes muito significativos, enquanto o valor mais baixo corresponde a 

impactes não significado ou nulos, os quais podem ser positivos ou negativos. 

A classificação dos impactes positivos/negativos para cada um dos descritores considerados teve por 

base o referido nos pontos anteriores, tendo sido atribuída a seguinte escala de valores: 

 

 
 

A aplicação da metodologia descrita conduziu à avaliação apresentada no quadro 5.7, para o projeto 

de ampliação da pedreira “Pisca 2”. 

Da análise do quadro referido podemos verificar que os principais impactes negativos ocorrem nos 

fatores qualidade do Ar, Geologia, Paisagem e Qualidade Acústica, sendo que o principal impacte 

positivo ocorre sobre o fator socio economia, seguindo-se os recursos hídricos subterrâneos. O valor 

final do índice ponderado de avaliação de impactes ambientais do projeto da ampliação da pedreira 

“Pisca 2” é de - 4,9% (impactes não significativos) o que demonstra que o projeto poderá ser 

executado, não estando prevista a ocorrência de impactes significativos. As medidas de minimização 

irão também contribuir para a diminuição desta tipologia de impactes.  

 

 

 

Nível Fator de ponderaçao do descritor ambiental

1 Fator pouco relevante
2 Fator relevante
3 Fator muito relevante

Nível Indice (%) Significância

1 0‐10 Nulo ou não significativo
2 10‐20 Pouco significativo
3 20‐50 Significativo
4 > 50 Muito Significativo
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Quadro 5.7 - Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

 
 

5.13 Impactes cumulativos 
O projeto de ampliação da pedreira “Pisca 2” constitui uma ação que irá interagir cumulativamente, 

em termos de impacte ambiental e paisagístico, com outras explorações existentes nas proximidades 

(Pisca 3 e Barreiras – Carapinhal), encontrando-se em laboração como a pedreira em apreço ou 

outras que poderão iniciar a sua laboração nos próximos tempos e a unidade industrial a laborar nas 

imediações, o que no seu conjunto originam um aumento da significância dos impactes causados no 

meio ambiente. 

O conjunto das pedreiras na extração de material argiloso gera impactes cumulativos negativos e 

significativos, no que se refere à formação de poeiras e gases de escape, ruído, maior circulação de 

equipamentos pesados aumentando a probabilidade de ocorrência de atropelamentos de pequenos 

animais e levantamento de poeiras, que se poderão depositar sobre a vegetação envolvente 

reduzindo a taxa fotossintética das plantas, maior dimensão de terreno a descoberto com 

consequente destruição do coberto vegetal e alteração na morfologia do terreno e exploração de um 

recurso geológico não renovável. No caso da unidade industrial serão principalmente os primeiros 

que terão influência nos impactes gerados cumulativamente. 

A ampliação da pedreira em causa não irá afetar de forma diferente da que já ocorre e apesar do 

impacte cumulativo ser negativo a expressão do presente projeto nesse contexto será reduzida, 

Descritor Ambiental Ponderação
Significânica do 

descritor (%)

Significânica 

ponderada (%)

Qualidade do ar 3 ‐19,3 ‐57,8
Qualidade Acústica 2 ‐9,6 ‐19,3
Paisagem 2 ‐11,1 ‐22,2
Solo 2 ‐5,9 ‐11,9
Geologia 2 ‐11,1 ‐22,2
Socio‐economia 3 11,1 33,3
Ecologia 2 ‐5,2 ‐10,4
Ordenamento 1 0,0 0,0
Recursos hidricos superfi 2 ‐5,9 ‐11,9
Recursos hidricos subterr 1 14,8 14,8
Valores patrimoniais 1 0,0 0,0
Clima 1 0,0 0,0

‐4,9Índice final dos impactes ambientais dos projeto
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salientando-se, ainda, que a existência de zonas de floresta e o relevo do terreno constituem 

barreiras visuais para as explorações. 

Por outro lado, estes impactes cumulativos embora negativos poderão ser considerados pouco 

significativos face à aplicação de medidas de minimização, em especial na qualidade do ar e no 

ruído (manutenção adequada das viaturas e máquinas, regularização e rega dos caminhos, etc.), 

assim como a implementação do PARP, com a transformação de uma área degradada numa área 

florestal em conformidade com a utilização ocorrente naquela zona. 

Tendo em conta a atual degradação dos habitats e a pobreza faunística atualmente registada, os 

vários projetos embora contribuam para a perturbação na zona, o impacte cumulativo será 

negligenciável. 

Dado à existência de diversas pequenas linhas de água de carácter temporário prevê-se, como 

impacte cumulativo, a diminuição da escorrência superficial. Este impacte cumulativo é considerado 

negativo e pouco significativo. 

Em termos de economia local e regional a laboração das várias pedreiras origina um impacte 

cumulativo positivo e significativo, na medida em que, são utilizados vários postos de trabalho direto 

e indireto, consequência das unidades extrativas se encontrarem associadas a unidades 

transformadoras, as quais dependem das matérias-primas extraídas daquelas pedreiras. 

Em relação a bens do Património Cultural não se preveem impactes cumulativos decorrentes da 

ampliação da pedreira “Pisca 2”. 

No que se refere a outras atividades da zona envolvente passíveis de gerar impactes cumulativos 

com a ampliação da pedreira, salientamos o ruído oriundo do tráfego rodoviário, ruído industrial, 

efluentes gasosos e outras fontes como o corte e transporte de madeira, pelo que neste contexto os 

impactes cumulativos do funcionamento da pedreira em apreço em associação com as referidas 

atividades, se preveem como negativos mas pouco significativos. 
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6 Análise de riscos 

6.1 Riscos internos e externos 
Cada vez mais existe a necessidade de se proceder a um estudo aprofundado sobre as causas e os 

efeitos dos riscos associados aos locais de trabalho e ao ambiente, no sentido de adotar para cada 

caso as medidas de segurança mais apropriadas, tendo como objetivos principais a minimização dos 

riscos de acidentes de trabalho e de doenças profissionais e a adequada proteção ambiental. 

No que concerne aos riscos ambientais, o seu controlo e prevenção estão mencionados em pormenor 

nos capítulos das medidas de mitigação e no plano de monitorização. 

A avaliação de riscos profissionais é um exame sistemático de todos os aspetos do trabalho com vista 

a apurar o que poderá provocar danos, se é ou não possível eliminar os perigos e, no caso negativo, 

que medidas preventivas ou de proteção podem ser tomadas para controlar os riscos. 

Uma avaliação de riscos deve ser realizada em todos os locais de trabalho e inclui as seguintes 

etapas: 

− identificação de perigos; 

− identificação de trabalhadores (ou outros) potencialmente expostos a riscos derivados 

destes perigos; 

− estimativa dos riscos em causa, pode ser qualitativa ou quantitativa; 

− estudar a possibilidade de eliminar o risco; 

− verificar se é necessário tomar medidas para prevenir ou reduzir o risco. 

Outro elemento importante que deve ser tomado em consideração na avaliação de riscos, é a 

presença, no local de trabalho, de trabalhadores que a ele não pertencem, ou de outras pessoas 

estranhas ao serviço. A sua presença deve ser considerada, não só porque correm riscos, mas 

também porque a sua atividade pode produzir riscos a que ficam expostos os trabalhadores que 

trabalham permanentemente no local. 

Além desta análise a empresa tem sempre que dedicar especial relevância às questões de segurança 

e saúde de forma a cumprir a legislação vigente, nomeadamente o Regulamento Geral de Segurança 

e Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras (Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de Maio), o Decreto-Lei 

n.º 324/95, de 29 de Novembro e as prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais e postos de 

trabalho (Portaria n.º 198/96, de 4 de Junho). 
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Como os trabalhadores serão subcontratados a outra empresa, a Umbelino Monteiro como 

proprietária da pedreira tomará todas as medidas necessárias para que sejam proporcionados a estes 

as melhores condições de trabalho, durante a sua laboração naquele local. 

6.2 Principais riscos e medidas de prevenção 
Na atividade extrativa a céu aberto é possível identificar os principais riscos existentes e definir 

medidas de prevenção, objetivando eliminar ou minimizar os seus efeitos. 

Os principais riscos que podem gerar acidentes de trabalho/ambiente ou doenças profissionais neste 

tipo de exploração são agrupados, em função da sua origem, em riscos mecânicos, ruído, poeiras, 

vibrações, riscos térmicos. 

Na pedreira em apreço, os principais riscos previsíveis e respetivas medidas de prevenção são 

sintetizados no quadro 6.1. 

6.2.1 Equipamentos de proteção coletiva (EPC) 

A implementação dos sistemas de proteção coletiva é considerada prioritária relativamente aos de 

proteção individual. 

As medidas e equipamentos de proteção coletiva estão associados a cada posto de trabalho, 

destinando-se a assegurar a segurança dos trabalhadores assim como das pessoas que possam vir a 

atuar naquelas zonas. 

As ações implementadas e as respetivas medidas de prevenção e proteção são enumeradas no quadro 

6.2. 

6.2.2 Equipamentos de proteção individual (EPI) 

Os equipamentos de proteção individual constituem uma proteção complementar para riscos 

específicos, que não são possíveis de eliminar. Assim, os equipamentos disponíveis aos trabalhadores 

da pedreira para minimizar os efeitos de certos riscos são os descritos no quadro 6.3. 
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Quadro 6.1 - Principais riscos previsíveis e respetivas medidas de prevenção 

Local Operação Riscos Medidas de prevenção 

Frentes de 
desmonte Desmonte 

Escorregamentos 
e destacamento 

de materiais 

Os taludes devem ter ângulos adequados ao material a 
extrair de forma a ficarem estáveis (< 45º). 
Conservar as terras de cobertura e estéreis afastadas da 
bordadura da escavação (2 metros). 
Saneamento de zonas instáveis. 

Frentes de 
desmonte e 

vias de 
circulação 

Desmonte e 
transporte 

Queda de 
equipamentos e 

de cargas 

Deixar patamares de segurança adequados entre bancadas 
sucessivas do desmonte. 
As vias de circulação devem possuir pisos regulares, 
estarem afastadas da bordadura da escavação e não serem 
sinuosas nem possuírem planos muito inclinados. 
As cargas devem ser feitas de acordo com a capacidade dos 
equipamentos e bem distribuídas.  

Queda de 
árvores 

Evitar a presença de árvores instáveis junto das vias de 
circulação. 

Queda de 
pessoas 

Evitar a presença de obstáculos nas vias de passagem. 
Proteger com vedação as zonas de precipício da bordadura 
da escavação onde existam vias de passagem. 
Sinalizar as zonas de precipício da escavação que não 
constituam vias de passagem. 

Poeiras 
Limitar a velocidade de circulação no interior da pedreira 
(< 20 km/h). 
Regar periodicamente as vias de circulação. 

Ruído 

Evitar situações em que os equipamentos tenham que 
esforçar o motor (ex: vias de circulação demasiado 
inclinadas). 
Efetuar medições de ruído laboral, de acordo com a 
legislação em vigor. 
Realizar manutenção e lubrificação adequada dos 
equipamentos e veículos. 

Vias de 
circulação 

Transporte e 
expedição 

Atropelamentos 

Regular a velocidade de circulação no interior da pedreira. 
Interditar o acesso a pessoas estranhas às zonas onde 
circulam as máquinas e sinalizar essas vias. 
Efetuar uma manutenção periódica dos equipamentos. 
Instalar sinais sonoros e luminosos de marcha atrás nas 
máquinas. 

Colisão de 
equipamentos 

As vias de circulação devem ter boa visibilidade e possuir 
uma largura adequada a poderem cruzar duas máquinas. 
Não devem existir lombas e curvas apertadas nas zonas de 
circulação. 

Interior das 
máquinas 

Desmonte e 
transporte 

Vibrações 
Evitar a presença de pisos irregulares nas vias de 
circulação. 
Efetuar uma manutenção periódica dos equipamentos. 

Intempéries e 
exposição 

excessiva ao sol 

Utilizar máquinas com cabinas climatizadas. 
Usar vestuário e calçado adequado. 
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Quadro 6.2 - Medidas de prevenção e proteção coletiva 

Zona/Risco/Equipamento Medidas de Proteção Coletiva 

Bordadura da exploração A bordadura superior da exploração é convenientemente assinalada, nos 
locais onde circulam equipamentos e pessoas. 

Zonas de circulação 
As zonas de circulação devem estar sempre desimpedidas de obstáculos, 
de modo a não impedir ou dificultar a circulação de pessoas e 
equipamentos. 

Equipamentos São periodicamente verificados, para funcionarem sempre nas melhores 
condições de segurança. 

Ruído 
É realizada manutenção e lubrificação adequada aos equipamentos.  

Para controlo deste risco serão também realizadas medições de ruído na 
pedreira, de acordo com a legislação vigente. 

Poeiras 
É efetuada a rega das vias de circulação. 

São realizadas medições de acordo com a legislação em vigor. 

Vibrações 

Para atenuação das vibrações a que os operadores das máquinas são 
sujeitos, são regularizadas periodicamente as vias de circulação e 
utilizados equipamentos modernos com sistemas de amortecedores e 
assento mais eficazes. 

Sinalização É mantida em boas condições. 

 

 

Quadro 6.3 - Equipamentos de proteção individual 

Local de trabalho Equipamento de proteção 
individual de uso permanente 

Equipamento de proteção 
individual de uso temporário 

Operador da máquina e 
condutores Botas de proteção 

Capacete 
Fato impermeável 
Botas impermeáveis 

 

Para que estes equipamentos de proteção sejam eficazes, é necessário o cumprimento das seguintes 

regras: 

a. Todos os equipamentos de proteção têm um tempo de vida útil, no fim do qual deixarão 

de ser usados, de acordo com as indicações do fabricante; 

b. Quando as circunstâncias de trabalho provocarem uma deterioração mais rápida em 

determinado objeto ou equipamento, este será reposto independentemente da duração 

prevista; 
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c. Todo o equipamento de proteção que tenha sido submetido a uma situação limite para a 

qual foi concebido (ex. um acidente), será desativado e substituído; 

d. Os equipamentos que tenham alargado ou folgado mais do que o admitido pelo fabricante 

serão de imediato substituídos; 

e. A utilização de um elemento ou equipamento de proteção nunca poderá representar um 

risco em si mesma. 

6.3 Vigilância da saúde dos trabalhadores 
A empresa subcontratada deve assegurar a adequada vigilância da saúde dos seus trabalhadores, 

promovendo a realização de exames médicos de admissão, nomeadamente nas situações anteriores à 

execução de tarefas de risco, periódicos, anuais para os trabalhadores com menos de 18 anos e mais 

de 50 anos e de dois em dois anos para os restantes e ocasionais, quando ocorrem ausências ao 

trabalho superiores a 30 dias. 

6.4 Formação dos trabalhadores 
Os trabalhadores deverão ser sensibilizados para as questões de segurança, higiene e saúde nos 

locais de trabalho através de ações de sensibilização, sobre temas de segurança adequados às 

diversas situações de risco e destinadas a alertar para os riscos existentes e criar comportamentos 

seguros no trabalho. 

6.5 Meios de emergência e primeiros socorros 
Para o combate a incêndios serão colocados extintores de pó químico seco nas máquinas que se 

encontram a laborar. Estes serão verificados anualmente, de forma a serem mantidos em bom 

estado de funcionamento. Deverá ser, ainda, ministrada formação aos trabalhadores relativa ao 

manuseamento e utilização dos extintores. 

Numa das máquinas estará disponível uma caixa de primeiros socorros, para assistência básica, 

devendo ser constituída de forma a resguardar o material de poeiras e humidade. O conteúdo desta 

caixa é reposto após cada utilização, sendo verificada periodicamente, nomeadamente os prazos de 

validade.  

No caso de ocorrência de um qualquer acidente, deverá ser contactado de imediato os serviços de 

emergência (112) ou os bombeiros locais, se for caso disso ou em casos menos graves devem ser 

prestados os primeiros socorros. 

Em todos os meios mecânicos em laboração na pedreira, existe a seguinte listagem de telefones de 

emergência:  
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Quadro 6.4 - Meios de emergência e primeiros socorros 

Emergência  112 

GNR de Miranda do Corvo 239 532147 

Bombeiros de Miranda do Corvo 239 532194 

Responsável técnico 912350522 

Umbelino Monteiro 236 949046 

 

Na ocorrência de um acidente do qual resulte a morte, feridos graves ou danos materiais vultuosos 

ou que ponha em perigo a segurança de pessoas e bens, deverá o mesmo ser comunicado de 

imediato à DRE, assim como, à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), no prazo de 24 

horas. Deverá ser de imediato impedido o acesso de pessoas, máquinas e materiais ao local do 

acidente, com exceção dos meios de socorro e assistência aos sinistrados, até à recolha dos 

elementos considerados necessários para o inquérito da ACT e da DRE, cabendo a esta entidade 

indicar as condições a observar para o reinício dos trabalhos. 

6.6 Higiene 
Nesta pedreira não existem quaisquer anexos de pedreira, em virtude do tipo de atividade a exercer 

e o seu carácter sazonal, assim como da sua pequena dimensão de exploração, no entanto, será 

colocado na pedreira um sanitário móvel, para servir de instalações sanitárias para os trabalhadores. 

As atividades a realizar na pedreira, tanto o método de extração como os equipamentos, não 

necessitam de utilizar água, pelo que não será instalado qualquer sistema de abastecimento de 

água. No entanto, será disponibilizada água potável aos trabalhadores em depósitos portáteis que os 

deverão manter na cabina das máquinas com que operam. 

6.7 Sinalização 
A sinalização objetiva a chamada de atenção às pessoas que se encontram na zona, de uma forma 

rápida e eficaz, para objetos e situações que poderão provocar determinados perigos.  

Assim, além do cumprimento das boas regras de execução da exploração no que concerne à higiene 

e segurança na pedreira, será mantida a sinalização existente e colocada nova sinalização de 

segurança em locais estratégicos de entrada na pedreira e na sua envolvente, de forma a proibir o 

acesso a pessoas estranhas à atividade extrativa e a alertar para os perigos existentes em cada local, 
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bem como uma placa identificadora da pedreira e da empresa exploradora, data de licenciamento e 

entidade licenciadora.  

As zonas circundantes às frentes de escavação em avanço serão vedadas para evitar quaisquer 

acidentes com pessoas ou animais. A vedação a utilizar nestas frentes de desmonte será amovível e 

acompanhará as zonas em avanço, sendo removida no final do período de vida da pedreira.  

A envolvente da área de exploração já se encontra vedada em algumas zonas, prevendo-se vedar 

mais algumas que poderão trazer alguns perigos e em locais onde é possível.  
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7 Medidas de mitigação 
As medidas de minimização serão estabelecidas em relação aos impactes esperados, sempre que 

estes sejam suscetíveis de serem minimizáveis ou evitáveis. Para cada medida a implementar 

indicar-se-á o grau de eficácia esperado e, consequentemente, a inferição do grau de impacte 

residual. 

As recomendações serão indicadoras, salientando-se as formas de potenciar ações do projeto com 

impacte positivo ou para evitar/reduzir possíveis conflitos ambientais. 

Após a identificação e classificação de impactes, são discutidas neste capítulo alternativas a 

implementar, com o objetivo de evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos detetados. 

7.1 Qualidade do ar 
Para minimizar os impactes previstos quer no interior da pedreira, quer nos respetivos acessos, 

relativamente à qualidade do ar, recomenda-se o seguinte: 

• Manutenção e reforço da cortina arbórea no perímetro da exploração, por forma a evitar a 

dispersão de poeiras a grandes distâncias e a diminuir a intensidade do vento.  

• Efetuar a rega do solo sempre que as condições climatéricas o justifiquem (períodos 

prolongados sem pluviosidade), nomeadamente nas vias de acesso ao barreiro em terra batida; 

• Para diminuir a dispersão de poeiras por ação dos agentes climáticos, nomeadamente o vento, 

recomenda-se que as terras provenientes do processo de decapagem e destinadas a reutilização 

no processo de recuperação sejam armazenadas com coberto vegetal; 

• Assegurar o bom funcionamento dos veículos e equipamento de extração utilizado, 

principalmente no que diz respeito às condições de carburação; 

• Limitar a velocidade dos veículos que se movimentam no interior da área de exploração 

(máximo 20 km/h); 

• Os camiões de transporte deverão acondicionar a carga de modo adequado, de modo a 

minimizar a emissão de partículas durante o transporte. Deverão também os condutores 

estarem sensibilizados para as boas práticas de condução, nomeadamente o respeito pelos 

limites de velocidade e modo de minimizar o consumo de combustível e as emissões associadas; 

• Monitorização da qualidade do ar, durante a laboração da pedreira, de acordo com o definido 

no capítulo seguinte (Programa de Monitorização). 
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Neste sentido, e tendo em conta que estas medidas no seu conjunto têm uma eficácia considerável, 

a sua implementação origina que o impacte negativo gerado durante a exploração será bastante 

atenuado. 

7.2 Qualidade acústica 
As recomendações já sugeridas de manutenção e reforço de cortinas arbóreas, no perímetro da 

exploração, atenuam também os níveis de ruído.  

A redução e controlo da velocidade de circulação dos equipamentos de transporte, nas vias de 

acesso, contribuirá também para a minimização deste impacte. A circulação dos veículos pesados na 

via pública, para transporte das matérias-primas para o destino final, deverá ocorrer no período 

diurno, tal como efetuado atualmente. 

A Umbelino Monteiro deverá garantir que os meios de extração utilizados cumprem os requisitos 

legislativos em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, e a Diretiva 

Máquinas.  

Deverá ainda garantir que os equipamentos são sujeitos a manutenção periódica e que se encontram 

em bom estado de manutenção e inspeção e de preferência equipados com silenciadores e 

atenuadores de ruído. 

Os impactes negativos do ruído dependerão do período de realização dos trabalhos. Recomenda-se, 

assim, que estes ocorram apenas no período diurno, conforme referido no Plano de Pedreira, 

evitando eventuais situações de incomodidade. Considera-se que o horário previsto para a laboração 

no barreiro, limitando as atividades ruidosas ao período diurno até às 18 horas, evitará o 

agravamento deste descritor. 

Determinação de níveis de ruído no exterior (ruído ambiental), de acordo com o regulamento 

aplicável (Decreto-Lei n.º 9/2007 na sua atual redação), de forma a verificar o cumprimento da 

legislação aplicável, procedendo a ações corretivas se necessário (vide programa de monitorização). 

7.3 Paisagem 
A principal medida de minimização neste descritor consiste na implementação do Plano Ambiental e 

de Recuperação Paisagística que acompanha este EIA. Salienta-se que, tendo em conta a situação da 

área, a recuperação da zona será efetuada de imediato, procedendo-se à regularização da área, 

nomeadamente à correção dos taludes, colocação superficialmente das terras vegetais e 

regeneração da zona com a respetiva plantação e sementeira. 

De forma a minimizar o impacte negativo sobre a paisagem deverá, ser mantida a cortina arbórea 

nos limites da pedreira e o desenvolvimento da escavação seguir o projeto do plano de lavra, 
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nomeadamente no que se refere à altura e inclinação das bancadas e geometria da escavação. No 

céu aberto 2, junto ao caminho público, será ainda colocada uma fiada de árvores para 

complementar a cortina arbórea existente, de forma a ajudar a ocultar os trabalhos de exploração. 

Deverão ser cumpridas todas as regras legalmente estabelecidas para a atividade extrativa a céu 

aberto e utilizadas as melhores técnicas disponíveis para o efeito. 

7.4 Solos e ocupação atual do solo 
As medidas de minimização a adotar e implementar com ação direta nos solos são as seguintes: 

• Ações de formação e sensibilização ambiental, para os trabalhadores envolvidos, 

relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de 

minimização a implementar, designadamente procedimentos e cuidados a ter no decurso dos 

trabalhos; 

• Remoção dos solos para áreas reservadas ao efeito, em locais pouco inclinados, afastados de 

zonas inundáveis e de elevada infiltração, para posterior utilização na recuperação 

paisagística da pedreira; 

• Garantir que a empresa subcontratada efetua, em local adequado fora da pedreira, a 

manutenção e revisão periódica de toda a maquinaria e veículos afetos à extração, de forma 

a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização dos riscos de 

contaminação dos solos “in situ” ou dos solos removidos e colocados em pargas; 

• O contentor móvel a instalar na pedreira, para sanitários, deve ter uma fossa acoplada, cuja 

limpeza deverá ser efetuada por entidade credenciada para o efeito; 

• Sempre que ocorra um derrame de um produto ou resíduo no solo, deve proceder-se à 

recolha do mesmo, se necessário com o auxílio de um produto absorvente/descontaminante 

adequado e o seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador 

licenciado; 

• Assegurar o correto armazenamento temporário de resíduos produzidos, de acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor e prever a contenção/retenção de 

eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, mesmo 

provisória ou temporária, nas imediações de solo “in situ” e de solos removidos e colocados 

em pargas. 
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7.5 Geologia e geomorfologia 
Não se preveem medidas de minimização específicas para este descritor, na medida em que estas 

ações estão previstas no planeamento da exploração contemplado no Plano de Pedreira. 

A estabilidade de taludes está contemplada no Plano de Lavra e é reforçada na implementação do 

PARP, nomeadamente a modelação do terreno para a configuração final da pedreira e o seu 

revestimento vegetal.  

7.6 Socio economia 
Apesar de no geral, este descritor apresentar um impacte positivo, deverão ser contempladas as 

medidas já preconizadas para os restantes descritores, com especial ênfase para a minimização de 

poeiras e ruído.  

Por outro lado recomenda-se a disponibilização e promoção de ações de esclarecimento às 

populações e autarquia local sobre o presente projeto, de forma a sensibilizar e minimizar impactes 

potenciais das referidas partes interessadas relativamente à exploração do barreiro. 

7.7 Ecologia 
Apesar de os impactes identificados, decorrentes da implementação do projeto, serem considerados 

pouco significativos, não deixam de ter um carácter negativo e permanente sobre as comunidades 

faunísticas e vegetais locais, pelo que se propõem algumas medidas de minimização que permitam 

reduzir os seus efeitos durante a fase de exploração e acelerar a recuperação das comunidades 

vegetais e das populações de fauna após a fase de descativação da mesma. Assim, sugere-se que 

sejam executadas as seguintes medidas de minimização, através das quais será possível minimizar os 

potenciais impactes assinalados: 

• Respeito escrupuloso dos limites da pedreira indicados como área de intervenção. A área 

envolvente aos limites deverá ser considerada como área de não exploração; 

• Os caminhos a criar para a movimentação de máquinas e pessoal deverão estar incluídos 

dentro da área prevista ou utilizar caminhos pré-existentes; 

• Impedir a deposição de material e maquinaria na envolvente à área da pedreira; 

• Efetuar a desmatação e limpeza da vegetação entre setembro e fevereiro, ou seja, fora do 

período de reprodução da maioria dos grupos faunísticos; 

• Utilização de práticas que minimizem a emissão de poeiras e eventuais derrames de 

combustíveis, óleos, óleos usados, e outras substâncias potencialmente tóxicas, de modo a 
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impedir a infiltração e posterior contaminação dos solos e consequente envenenamento das 

espécies faunísticas e florísticas; 

• Minimizar a possibilidade de ocorrência de incêndios (p.e. adaptando a maquinaria) e 

assegurar meios para primeira intervenção, devendo existir um tanque de reserva de água e 

extintores na área de pedreira destinado à primeira intervenção em caso de incêndio; 

• Nas ações de desarborização e/ou desmatação das áreas ou núcleos existentes e colonizados 

por espécies vegetais exóticas invasoras (acácia), o seu corte não deve ocorrer na época ou 

depois da produção de semente (junho a setembro). O procedimento a adotar deve ter em 

consideração as características específicas da acácia. O material vegetal ou resíduos 

vegetais resultantes do corte devem ser alvo de remoção, transporte e eliminação eficiente 

e cuidada. 

• Minimizar o tempo de exposição do solo nu dos diversos taludes e terrenos explorados. 

Sempre que os mesmos fiquem terminados fora da época própria para 

sementeiras/transladações finais deve realizar-se uma sementeira cautelar. 

• Execução de um Plano de Recuperação Paisagística, o qual deverá contemplar a sementeira 

e outras medidas de promoção das espécies autóctones, características das áreas 

envolventes. Ao nível das espécies arbóreas para as áreas de recuperação paisagística, e 

tendo em conta que parte das espécies autóctones são de crescimento lento, o pinheiro-

bravo (Pinus pinaster) poderá ser uma espécie a utilizar, sendo mais rápida e amplamente 

disseminada na região. 

7.8 Recursos hídricos 
As medidas de minimização deverão ter como objetivos primordiais a proteção das linhas de água 

existentes, bem como dos lençóis freáticos, de modo a não contribuir para a degradação da 

qualidade destes recursos hídricos. As medidas aqui propostas destinam-se quer para as águas 

subterrâneas quer para as águas superficiais, apresentando-se medidas com carácter preventivo ou 

de minimização de impactes negativos e medidas que visam potenciar os impactes positivos 

resultantes das ações previstas: 

• Recomenda-se a utilização de máquinas de furação equipadas com captadores de poeiras, ou 

regas de modo a segurar as poeiras; 

• Todo o equipamento utilizado na exploração deverá respeitar integralmente as normas 

específicas técnicas estabelecidas, sendo recomendável a utilização de uma cuidada 

manutenção a todos os veículos e maquinaria mecânica; 
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• Ter procedimentos sistemáticos para deteção de fugas de óleos e combustíveis, nos 

equipamentos e maquinaria utilizada; 

• Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 

estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas 

subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem 

encaminhados para o destino final adequado; 

• As ações de limpeza (desmatação e decapagem de terra vegetal) devem ocorrer 

preferencialmente no período seco de modo a não coincidir com a época de chuvas evitando 

os riscos de erosão, transporte de sólidos e sedimentação; 

• Caso ocorram situações de obstrução de linhas de escorrência, através do arrastamento de 

materiais sólidos decorrentes da fase de construção, deverá ser efetuada a sua rápida 

remoção de forma a minimizar os efeitos que daqui decorrem. 

7.9 Património arqueológico e arquitetónico 
Tendo presente o cumprimento dos princípios orientadores centrais da Avaliação de Impacte 

Ambiental, nomeadamente dos que incidem sobre os bens culturais, e dos condicionalismos do 

registo realizado, consideram-se para efeitos de mitigação de impactes sobre ocorrências culturais 

concretas, e no âmbito do presente EIA, a seguintes medidas específicas: 

• Acompanhamento por parte de um arqueólogo dos trabalhos de desmatação e descubra 

prévios ao início da laboração nas frentes de pedreira que se iniciarão, sempre que houver 

indícios de património arqueológico; 

• Se possível, os trabalhos de desmatação devem ser precedidos de uma visita por parte do 

arqueólogo encarregue do acompanhamento, para nova verificação das condições de 

visibilidade do solo e despistagem de potenciais ocorrências. 
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8 Programa de monitorização 

8.1 Objetivos 
O programa de monitorização pretende definir um conjunto de medições que possibilitem o controlo 

de vários aspetos ambientais, permitindo em alguns descritores validar a eficiência dos modelos de 

previsão de impactes efetuados e acompanhar os trabalhos previstos e descritos no Plano de 

Pedreira e referidos ao longo do presente EIA. Poderá servir ainda para fundamentar procedimentos 

para o controlo da evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da 

análise de impactes efetuada anteriormente. Este programa de monitorização deverá decorrer 

durante a fase de construção e exploração, bem como após a implementação do PARP (Plano 

Ambiental e de Recuperação Paisagística). 

Uma monitorização eficaz permite para além do cumprimento legal, um conhecimento do impacte 

real das ações decorrentes do projeto, promovendo os ajustes adequados caso a realidade o 

justifique. 

A responsabilidade pela execução do programa de monitorização é do proponente, devendo recorrer 

a competências externas devidamente qualificadas sempre que se justifique e/ou não possua 

recursos internos. 

Verificando-se qualquer desvio a este plano ou qualquer dado relevante que altere conclusões deste 

EIA deverá ser imediatamente comunicado e corrigido, podendo constituir um aditamento a este EIA. 

Os relatórios de monitorização a elaborar para cada descritor deverão obedecer ao estipulado no 

Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Selecionaram-se assim, em especial, os descritores qualidade do ar e qualidade acústica para 

figurarem no programa de monitorização. No que concerne às vibrações estas não possuem qualquer 

relevância, na medida em que se trata de uma exploração a céu aberto sem recurso a explosivos. 

No que se refere aos restantes descritores e tendo em consideração o valor natural, ambiental e 

social da área de estudo bem como a importância dos impactes previstos e as medidas minimização 

propostas, não se justifica a implementação de nenhum plano de monitorização direcionado para os 

referidos descritores. No entanto, caso se venha a revelar necessário, durante a execução do 

projeto, será contemplado um plano de ação para os descritores que revelem necessidade de alguma 

intervenção. 
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8.2 Qualidade do ar 
A monitorização da qualidade do ar, nomeadamente o teor de partículas em suspensão na 

atmosfera, tem como finalidade averiguar a eficácia das medidas de minimização implementadas no 

decorrer do projeto. 

Parâmetros 

Propõe-se a monitorização de partículas com um diâmetro aerodinâmico inferior a 10 μm (PM10). 

Para a seleção destes parâmetros na avaliação da qualidade do ar foi considerada a natureza da 

atividade a desenvolver no local, que se consubstancia na extração a céu aberto de matérias-primas 

argilosas, conforme já referido anteriormente. 

Locais de medição 

No que concerne à localização dos pontos de monitorização, recomenda-se a manutenção de um dos 

locais onde foram efetuadas as avaliações, designadamente o ponto P1, conforme localização 

constante no presente EIA (ver fig 3.3). Considera-se que, com base nos resultados obtidos, será 

possível avaliar a influência da atividade da pedreira “Pisca 2” nos alvos sensíveis identificados, 

designadamente a população vizinha do Carapinhal. 

Periodicidade das medições 

Salienta-se como aconselhável que a realização deste tipo de medição seja efetuada no Verão, por 

ser normalmente a época do ano de ausência ou menor de pluviosidade (opção mais desfavorável).  

A periodicidade da amostragem fica condicionada aos resultados obtidos na monitorização do 

primeiro ano de exploração. Se as medições de PM10 indicarem a não ultrapassagem de 80% do valor 

limite diário (40 µg/m3), o valor médio diário não ultrapassar em mais de 50% do período de 

amostragem, as medições anuais não são obrigatórias e será efetuada nova avaliação pelo menos ao 

fim de 5 anos. 

Caso se verifique que as concentrações de partículas estão próximas dos valores limite estipulados 

por lei, a periodicidade poderá ser ajustada. 

A duração da amostragem deverá ser, preferencialmente, de 24 horas em contínuo, durante pelo 

menos 3 dias. Se esta amostragem não for exequível, deverá ser realizada durante, pelo menos, 8 

horas, coincidentes com o período de normal funcionamento da pedreira. A 1ª campanha deverá 

ocorrer logo após o início dos trabalhos de exploração, por forma a permitir avaliar a qualidade do 

ar.  
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Metodologia 

A metodologia a seguir para a caracterização das partículas deverá ser a indicada no Decreto-Lei n.º 

111/2002, de 16 de Abril, para PM10, através do método gravimétrico. 

Os resultados das campanhas de monitorização deverão constar de um relatório conforme indicado 

no anexo V da Portaria n.º 330/2001, com a indicação das datas, local ou locais de amostragem, 

metodologia e equipamentos utilizados, resultados, discussão em função dos normativos respetivos 

e, quando aplicável, identificação das ações corretivas e estado da evolução do desmonte. Estes 

relatórios deverão ser remetidos à autoridade de AIA (CCDR-Centro) após a sua realização. 

Ações a desenvolver em caso de não-conformidade 

A comparação dos resultados obtidos com os limites exarados na legislação vigente poderá indicar se 

as medidas minimizadoras adotadas, relativamente aos valores de PM10 são eficazes ou insuficientes. 

Se se revelarem insuficientes deverão ser adotadas outras medidas específicas, nomeadamente, o 

reforço: 

− Do limite e controlo da velocidade de circulação na pedreira; 

− Da inspeção dos veículos; 

− Regularização do acesso à pedreira; 

− Da aspersão com água das pistas de circulação dos equipamentos. 

A revisão do programa de monitorização poderá ser equacionada sempre que se verifique alteração 

da legislação aplicável relativa à qualidade do ar ou sempre que os resultados da monitorização 

efetuada o justifiquem. 

8.3 Qualidade acústica 
A monitorização do ambiente sonoro objetiva verificar o cumprimento da legislação em vigor sobre 

esta temática, proporcionando a aferição da eficácia das medidas de minimização propostas e 

prevenir potenciais impactes que possam ocorrer. 

A atividade extrativa neste barreiro envolve o desmonte de argilas, sendo realizada a céu aberto 

sem recurso a explosivos, pelo que não se verificam vibrações significativas. Assim, dar-se-á 

relevância à monitorização dos níveis sonoros emitidos para o exterior (ruído ambiental) pelos 

equipamentos mecânicos de cava e transporte (camiões), por serem as fontes de ruído no projeto 

em apreço. 

Para a monitorização do parâmetro ruído deverão ser também indicados os parâmetros acústicos a 

medir, os locais de medição, metodologia, periodicidade da monitorização e o respetivo relatório. 
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Parâmetros 

O parâmetro a monitorizar na quantificação do ruído será: 

O nível sonoro contínuo equivalente - LAeq, correção tonal e correção impulsiva, para 

quantificação do ruído particular (pedreira em laboração) e quantificação do ruído residual 

(pedreira parada). 

Deverá ser utilizado um sonómetro integrador de classe I, devidamente calibrado e verificado antes 

e depois de cada série de medições. 

Todas as medições efetuadas deverão ser executadas num período considerado representativo. 

Metodologia  

Para a medição do ruído exterior deverá ser seguida a Norma Portuguesa NP 1730, de Outubro de 

1996 e o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

Locais de medição 

Os pontos de medição de níveis de ruído no exterior deverão ser, pelo menos, os mesmos que foram 

avaliados no âmbito do presente EIA (ver fig. 3.9). 

Estes estão localizados junto a locais sensíveis nomeadamente a população, possibilitando a 

avaliação da influência da atividade nos alvos sensíveis identificados. As diversas atividades 

desenvolvidas na exploração deverão ser alvo de avaliação (desmonte, carregamento, transporte). 

Refira-se que os pontos sugeridos poderão ser alvo de mudança se se verificarem alterações de 

circunstâncias significativas como alteração dos requisitos legais existentes, modo de lavra, alvos 

sensíveis na envolvente, etc. 

Periodicidade 

A periodicidade recomendada, em função da evolução das frentes de trabalho, é trienal enquanto 

decorrer a exploração e após o encerramento da pedreira, podendo ser ajustada tendo em 

consideração os resultados registados. A 1ª campanha deverá ocorrer no 1º ano de exploração após o 

licenciamento da ampliação.  

Ações a desenvolver em caso de não-conformidade 

Os valores obtidos deverão ser comparados com o quadro legislativo atualmente em vigor em 

matéria de ruído ambiental (Decreto-Lei n.º 9/2007). Verificando-se desvios, as medidas a adotar 

serão, essencialmente, de reforço da inspeção sobre o estado de manutenção dos equipamentos e da 

sua revisão periódica, do limite e controlo da velocidade de circulação na pedreira, a reavaliação do 



 

 

Proj. nº 332.27208 Rel. nº 332.27208-3/13 Revisão: 0 Data: Outubro 2014 
 
 

AA/MA  Página 242 de 255 

 

equipamento utilizado e/ou das técnicas de desmonte, reorganização espacial ou temporal na área 

de intervenção, sensibilização e informação aos trabalhadores. 

Sempre que se verifiquem alterações do tipo e/ou número de veículos utilizados, deverá ser 

garantido o cumprimento da legislação aplicável, bem como ser efetuada uma nova determinação 

dos níveis de ruído de modo a avaliar a eventual incomodidade. 

Os relatórios da monitorização deverão ser remetidos à autoridade de AIA (CCDR-Centro). 

A revisão do programa de monitorização poderá ser equacionada sempre que se verifique alteração 

da legislação aplicável na área da poluição sonora ou sempre que os resultados da monitorização 

efetuada o justifiquem. 
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9 Lacunas de informação 
As principais limitações na execução deste estudo são imputáveis ao período de realização do 

trabalho de campo que, condiciona sempre a obtenção de dados de ciclo anuais representativos de 

uma série de anos, para alguns dos descritores. 

No que se refere à qualidade do ar, a principal limitação advêm da inexistência de rede de 

monitorização na área envolvente próxima à pedreira. Esta ausência de informação não se 

apresenta, contudo, limitativa da fiabilidade das conclusões, em virtude de se ter recorrido às 

medições pontuais efetuadas no local, complementadas com as informações referentes aos anos de 

2008 a 2013, medidos nas estações de fundo da Zona Centro Litoral (Ervedeira e Montemor o Velho) 

e da Zona Centro Interior (Salgueiro / Fundão e Fornelo do Monte / Vouzela), ambas pertencentes à 

Rede de Qualidade do Ar da Região Centro, o que, no seu conjunto, permitiu aferir a qualidade do ar 

na região em estudo. 

O Plano de monitorização previsto permitirá a obtenção de dados relevantes para validar a previsão 

de impactes referida no EIA. 

Na análise efetuada no descritor socio economia foram consideradas as várias freguesias do concelho 

de Miranda do Corvo em separado e não a atual união de freguesias de Semide e Rio Vide, conforme 

a reorganização administrativa do território, devido aos dados existentes serem de acordo com a 

anterior organização. 

Relativamente ao descritor recursos hídricos, na caracterização da situação atual, foi referido a 

carência de informação de base técnica, sobre as condições hidrogeológicas do local e respetivo 

comportamento do nível freático. 

A inexistência de dados meteorológicos referentes à zona de Miranda do Corvo também condicionou 

a caracterização climatológica da área da pedreira em estudo. No entanto, efetuou-se uma 

abordagem em função das estações meteorológicas existentes mais próximas. 

A realização de trabalhos de arqueologia pressupõe quase sempre a existência de algumas lacunas ao 

nível da informação de base com que se pode contar para avaliar da forma o mais correta possível os 

potenciais impactes de um determinado projeto. 

No contexto deste projeto específico, assinalamos como principais fatores condicionantes a 

existência de uma vasta área com visibilidade praticamente nula ao nível do solo (Zona A) e a 

presença de uma área de extensão apreciável já totalmente explorada e em processo de 

recuperação, com frentes às quais o acesso era impossível sem a montagem de um sistema de 

segurança adequado (Zona C). Esta área corresponde à frente de pedreira que limita a parcela a 
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ampliar a sudeste e que, devido às suas características específicas, pode ser considerada 

praticamente irrelevante para a probabilidade de deteção de ocorrências culturais. 

Não obstante, cabe-nos considerar que as principais lacunas de conhecimento foram supridas de 

modo satisfatório através da realização de uma prospeção cuidadosa das áreas com visibilidade não 

deficiente e de um estudo prévio das existências de bens culturais registadas em bibliografia, nos 

relatórios de EIA que incidiram na região e nas diversas bases de dados que pudemos consultar. 
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10 Conclusões 

A necessidade de assegurar e garantir um abastecimento sem ruturas de materiais fundamentais à 

produção da Umbelino Monteiro e sem depender de empresas fornecedoras de matérias-primas, 

levou a empresa a adquirir estrategicamente uma pedreira licenciada (Pisca 2), onde existem 

materiais argilosos com caraterísticas muito particulares e específicas que permitem obter produtos 

finais de elevada qualidade. No entanto, a área licenciada tornou-se bastante limitativa sendo 

necessário proceder à sua ampliação para terrenos contíguos adquiridos pela empresa, de forma a 

garantir a sustentabilidade da empresa cerâmica Umbelino Monteiro, que se dedica ao fabrico de 

telha cerâmica. 

A ampliação da pedreira “Pisca 2” representa um conjunto de alterações na estrutura da paisagem e 

nas condições locais, que deve ser analisada numa perspetiva alargada, pois os efeitos dependem de 

um conjunto de fatores de difícil previsão. 

O facto desta área ao longo dos últimos anos estar sobre influência da atividade humana, 

nomeadamente através da extração de argilas, contribuiu para que os valores naturais aí presentes 

se encontrem atualmente bastante alterados e empobrecidos. A área que não interfere com Sítios de 

Importância Comunitária – Serra da Lousã (SNAC), apresenta um reduzido valor para a conservação, 

não tendo sido encontrados habitats protegidos, contribuindo para o reduzido potencial para 

albergar comunidades faunísticas relevantes quer em diversidade, quer em abundância. 

Deste modo, a ampliação corresponde a uma ação que vai alterar a área, exercendo uma influência 

sobre as caraterísticas locais que não será muito significativa devido à situação atualmente 

existente.  

A implantação do projeto na área em apreço está em conformidade com o atual regulamento do PDM 

de Miranda do Corvo, com as plantas de ordenamento e condicionantes, por se situar na classe de 

“Espaços de Recursos Geológicos” - área de exploração consolidada, compatível com a atividade 

desenvolvida naquele local, não ocorrendo conflito com qualquer condicionante. 

Salienta-se que os recursos geológicos, constituindo normalmente bens não renováveis e escassos, só 

podem ser aproveitados nos locais da sua ocorrência e são considerados como tal quando implicam 

uma utilização económica dos mesmos, devendo ser explorados com a máxima racionalidade para 

que não sejam delapidados para as gerações futuras, o que se pretende com a ampliação em análise. 

Da análise da informação relativa à situação atual da área de intervenção, bem como da sua 

previsível evolução na ausência de projeto, concluiu-se que os impactes previstos, e que terão maior 

significado dizem respeito sobretudo à fase de exploração e correspondem às próprias ações de 
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extração das argilas, uma vez que estas operações implicam a emissão de poeiras e ruído, o que irá 

afetar as comunidades florísticas e faunísticas existentes na envolvente, ocorrendo o consumo de um 

recurso natural e a remoção da camada de solo existente na zona afetada, tendo como consequência 

a alteração da paisagem.  

No entanto, estes impactes negativos serão mitigados ou minimizados pela implementação das 

recomendações e medidas de minimização propostas no EIA, bem como pelo cumprimento do plano 

de monitorização e vigilância ambiental definido (qualidade do ar e acústica) e pela execução do 

Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística proposto no Plano de Pedreira, tornando-os pouco 

significativos ou mesmo inexistentes. O facto da recuperação paisagística vir a ocorrer 

concomitantemente com o avanço da lavra, prevendo-se a florestação para recuperação das 

espécies e habitats na área, contribui em grande parte para a atenuação destes impactes. 

Os impactes positivos mais significativos resultantes da implementação do projeto da pedreira “Pisca 

2” decorrem da sustentabilidade de uma estrutura empresarial associada à Umbelino Monteiro e 

empresa subcontratada, com a manutenção dos postos de trabalho. Refletindo-se ainda na paisagem 

e meio natural da zona que será reabilitado com a recuperação prevista no projeto para aquela 

área. 

Estes recursos explorados são necessários para abastecimento das indústrias transformadora e da 

construção, daí que, as implicações resultantes da concretização deste projeto são, globalmente, 

positivas, ao nível da vertente socioeconómica pelos postos de trabalho que, direta e principalmente 

indiretamente, lhe estão associados, relevante para a competitividade e desenvolvimento da fileira 

industrial cerâmica e a indústria de construção civil que se lhe encontra associada a jusante. 

A ampliação da pedreira é fundamental para a Umbelino Monteiro, uma vez que possui materiais 

argilosos com parâmetros que lhe permite obter produtos de elevada qualidade, importantes para a 

empresa continuar a satisfazer os seus clientes nacionais e internacionais. A impossibilidade de 

ampliação resultará na rutura de stocks destas matérias-primas a curto prazo na unidade industrial 

cerâmica da empresa, com os inevitáveis constrangimentos empresariais e com óbvios reflexos 

económicos que poderão conduzir à perda de emprego. 

Em função do exposto podemos concluir que, os impactes gerados pela exploração interferem com o 

ambiente, pelo que deverão ser geridos numa perspetiva de eficiência, no contexto dos princípios de 

desenvolvimento sustentável, ou seja, se acionados os mecanismos de controlo e mitigação 

preconizados no EIA, os impactes negativos serão atenuados e o projeto de ampliação da pedreira 

em apreço constituirá um importante pilar para a atividade industrial regional, contribuindo para o 

seu desenvolvimento sustentável sem prejuízo da qualidade ambiental da área, através da 
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reconversão de uma área já bastante alterada e de uma viabilização económica, social e 

ambientalmente sustentável. 

 

 

 

Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, 29 de outubro de 2014 
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