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PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

1. INTRODUÇÃO
1.1. ÂMBITO
O presente documento constitui o Projeto
Proje Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal,
em fase de projetoo de execução.
Este Projeto Integrado encontra suporte legal no artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de
outubro, alterado pelo Decreto-Lei
Decreto
n.º 340/2007, de 12 de outubro,
utubro, que estabelece a possibilidade de
realização de um projetoo integrado para pedreiras vizinhas ou confinantes.
confinantes Esse artigo 35.º refere que
“Quando
Quando se mostre de interesse para o racional aproveitamento de massas minerais em exploração ou
para a boa recuperação das áreas exploradas, a entidade licenciadora ou a DGEG, por iniciativa própria
ou a pedido de interessados, ouvidas
ouvidas as entidades que aprovam o plano de pedreira, convida os
titulares de pedreiras confinantes ou vizinhas a celebrarem acordo escrito, de cujos termos resulte a
realização de um projecto integrado que preveja os moldes de exercício das actividades e a adaptação
a
dos respectivos planos de pedreira com vista a assegurar o desenvolvimento coordenado das
operações individualizadas de cada pedreira.”.
pedreira
Neste âmbito, o Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras doo Codaçal, para além do
ordenamento da lavra, procurou
procur criar condições para a reabilitação e posterior reconversão do
d uso dos
solos atualmente afetos
os à indústria extrativa.
extra
Desta forma, procurou-se
se conciliar e otimizar
o
as atividades
das diferentes pedreiras em exploração,
exploração de forma a que possam integrar as linhas orientadoras comuns
de aproveitamento racional do recurso e de compatibilidade ambiental.
Na elaboração deste Projeto Integrado foram cumpridas as condições técnicas de exploração, de
recuperação paisagística e de manutenção da qualidade
qualidade ambiental, consignados no Decreto-Lei
n.º 270/2001, de 6 de outubro,
utubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro,
que estabelece o regime de revelação e aproveitamento de massas minerais e, igualmente, cumpridas
as condições
ões de aproveitamento dos recursos minerais, consignadas no Decreto-Lei
Decreto
n.º 90/90, de 16 de
março,
arço, que determina o regime geral de revelação e aproveitamento dos recursos minerais. Foi,
também, atendido ao disposto no Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio, que estabelece o regulamento
geral de higiene e segurança no trabalho nas minas e pedreiras, bem como o Decreto-Lei
Decreto
n.º 10/2010,
de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 13/2013, de 22 de fevereiro, que estabelece o regime
jurídico a que está sujeita
ita a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas
minerais.
De referir que o Decreto-Lei
Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro,
utubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 340/2007, de 12 de outubro,
utubro, não define o conteúdo técnico de um Projeto
Pro o Integrado. Deste modo,
adotou-se,
se, com as necessárias adaptações, a estrutura constante no Anexo VI do referido diploma para
a elaboração de Planos de Pedreira para as pedreiras da Classe 1, por ser a mais exigente em termos
de conteúdo técnico.
A tipologia deste projetoo implica a sua sujeição a avaliação de impacte ambiental, conforme estipulado
no artigo 3.º Decreto-Lei
Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro,, pelo que este Projeto
Proje Integrado é
acompanhado do respetivo
ivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA). Assim, toda a caracterização ambiental
da área (situação
ituação de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização e plano de
monitorização) é apresentada no EIA que acompanha este Projeto
Proje Integrado.
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1.2. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS
OBJET
A ASSIMAGRA - Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e Ramos Afins,
candidatou e viu aprovado pelo QREN1, no âmbito do PROGRAMA: “Âncora 2 do cluster da Pedra
Natural”, o Projeto “Sustentabilidade Ambiental da Indústria Extrativa - Exploração Sustentável de
Recursos
cursos no Maciço Calcário Estremenho”.
Esse Projeto tem como objetivo geral a planificação territorial e ambiental da atividade extrativa em
núcleos de pedreiras localizados no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), onde
são extraídas, maioritariamente, rochas ornamentais com características tecnológicas e estéticas que
lhes conferem grande aceitação no mercado interno e externo.
Nos últimos anos, a atividade extrativa atravessou grandes dificuldades na área do PNSAC. De facto, a
situaçãoo de esgotamento das pedreiras, aliada à inexistência de áreas alternativas consignadas em
instrumento de gestão do território com uma tipologia de uso compatível com a atividade extrativa,
perspetivavam
m o estrangulamento de uma atividade de grande relevância
relevância económica e social na região.
O atual Plano de Ordenamento do PNSAC (POPNSAC)2 veio propor instrumentos inovadores de
enquadramento das atividades humanas através de uma gestão racional dos recursos naturais,
incluindo o ordenamento da indústria extrativa,
extrat
com vista a promover, simultaneamente,
simultaneamente o
desenvolvimento socioeconómico e o bem-estar
bem
das populações de forma sustentada.
Neste contexto, o POPNSAC propõe a criação de seis “Áreas de Intervenção Específica - Áreas sujeitas
a exploração extrativa” (AIE), onde deverão ser “…elaborados
elaborados planos municipais de ordenamento do
território visando o estabelecimento de medidas de compatibilização entre a gestão racional da extração
de massas minerais, a recuperação das áreas degradadas e a conservação do património
patrimóni natural
existente tendo em conta os valores e a sensibilidade paisagística e ambiental da área envolvente”.
envolvente
Dessas seis AIE’s, encontra-se
se excluída do Projeto “Sustentabilidade Ambiental da Indústria
Extrativa - Exploração Sustentável de Recursos no Maciço Calcário Estremenho” a AIE de Alqueidão da
Serra que se localiza parcialmente no PNSAC e onde apenas decorre a exploração de calcários para
calçada. Deste modo, fazem parte desse
dess Projeto as seguintes AIE: Codaçal (98 ha),), a que corresponde o
presente Projeto Integrado, Pé da Pedreira (1374 ha), Moleanos (147 ha), Cabeça Veada (29 ha) e Portela
das Salgueiras (63 ha).
A agenda de elaboração do Projeto “Sustentabilidade Ambiental da Indústria Extrativa - Exploração
Sustentável de Recursos no Maciço Calcário
Calcá Estremenho” contemplou 3 fases:
- FASE 1 - Caracterização da Situação de Referência;
- FASE 2 - Desenvolvimento de um modelo de gestão dos resíduos das explorações articulado com
as restrições de natureza ambiental existentes;
- FASE 3 - Proposta de Ordenamento
Ordenamento e Gestão Territorial dos Núcleos Extrativos e Desenvolvimento
do Modelo de Gestão de Resíduos.

1

Quadro de Referência Estratégia Nacional que constitui o enquadramento para a aplicação da política comunitária de coesão
económica e social em Portugal no período 2007-2013.
2007
2 Ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 57/2010, de 12 de agosto.
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Para o cumprimento dessa agenda, o Projeto “Sustentabilidade Ambiental da Indústria
Extrativa - Exploração Sustentável de Recursos no Maciço Calcário Estremenho”
Estremenho” contemplou a realização
dos seguintes documentos técnicos:
- Plano de Gestão dos Resíduos de Extração (PGRE),
(PGRE) constante do Anexo I deste
d
Projeto Integrado;
- Planos de Intervenção em Espaço Rural para cada um dos municípios envolvidos3 e respetivas
Avaliações
ções Ambientais Estratégicas nos termos do disposto no Decreto-Lei
Lei n.º 380/99, de 22 de
setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de dezembro, pelo Decreto-Lei
nº 316/2007, de 19 de setembro e pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de fevereiro;
fevereiro
- Projetos Integrados para cada um dos núcleos de exploração existentes nas 5 AIE, nos termos do
artigo 35.º do Decreto-Lei
Lei n.º 270/2007, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 340/2007, de 12 de outubro, e respetivos Estudos de Impacte Ambiental nos termos do
Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro,
outubro, onde se inclui o presente Projeto Integrado.
Integrado
O presente documento constitui, assim, o Projeto Integrado do Núcleo de Exploração
Explo
de Pedreiras do
4
Codaçal e enquadra-se
se na Fase 3 do Projeto “Sustentabilidade Ambiental da Indústria
Extrativa - Exploração Sustentável de Recursos no Maciço Calcário Estremenho”.
Estremenho” Este Projeto Integrado
tem por objetivos principais:
- A valorização e a gestão racional do
d recurso mineral (calcário
calcário com aptidão ornamental);
ornamental
- A revitalização e regularização ambiental do espaço ocupado pelas pedreiras durante e após a
exploração, garantindo a preservação do património natural existente no PNSAC;
- A minimização dos impactes ambientais
a
induzidos pela atividade extrativa através da adoção de
medidas
edidas preventivas e corretivas;
- Assegurar as condições de segurança e saúde no trabalho,, através de uma coordenação estrita
entre os técnicos de segurança,
segurança os médicos do trabalho e os responsáveis técnicos
técnico das pedreiras;
- Assegurar a correta gestão dos resíduos de extração produzidos e a sua adequada valorização.
valorização

1.3. METODOLOGIA E OBJETIVOS
OBJETIV
A metodologia de elaboração deste Projeto Integrado teve por suporte os trabalhos
rabalhos desenvolvidos no
campo, tendo-se considerado
ado uma etapa inicial na qual se efetuou
uou a caracterização dos vários
descritores ambientais envolvidos, bem como a recolha de toda a informação com interesse para o
projeto.. Além da pesquisa bibliográfica, promoveu-se
promoveu se a recolha de informação junto dos técnicos e
industriais do sector, procurando desta forma capitalizar a sua longa experiência em favor do projeto.
proje
Foi, ainda, considerada a informação que serviu de base para a elaboração do EIA e do PIER da AIE do
Codaçal, principalmente nos seus aspetos ambientais, atendendo ao facto de se tratar de uma área
sensível como é o PNSAC.

3
4

Alcobaça, Porto de Mós, Rio Maior e Santarém.
Inclui a totalidade da Área de Intervenção Específica (AIE) do Codaçal e mais as áreas intervencionadas pela atividade
ativida extrativa que
extravasam essa AIE.
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Assim, o planeamento da atividade
ividade extrativa
extra iva decorreu em simultâneo com o estudo de soluções para a
recuperação paisagística e reabilitação da área. Tratou-se de um estudo interativo
ivo desenvolvido por
uma equipa multidisciplinar, com vista à obtenção das melhores soluções para a área em causa.
Após a definição e inventariação das condicionantes mineiras,, ambientais e paisagísticas, foi definida
definid
uma solução global, que é detalhada no Plano de Lavra, no Plano de Deposição e no Plano
P
Ambiental e
de Recuperação Paisagística deste Projeto
Proje Integrado.
Deste modo, o presente Projeto Integrado pretende definir uma abordagem integrada de gestão do
espaço, com o objetivo de promover um horizonte de atuação
a uação coerente no que respeita à valorização e
aproveitamento do recurso mineral,, atendendo a uma perspetiva
iva de integração paisagística e ambiental
conforme definido nos objetivos do POPNSAC.
POPNSAC Nesse sentido, são apresentadas propostas
metodológicas para a exploração das áreas procurando-se dar preferência a uma estratégia de
desenvolvimento da recuperação paisagística
aisagística em concomitância com a lavra.
É ainda objetivo central deste Projeto Integrado a minimização dos impactes ambientais induzidos pelo
projeto através da adoção de medidas preventivas e corretivas
corre ivas cuja eficácia é avaliada por um plano de
monitorização. Conforme já referido, essas medidas de minimização e o plano de monitorização
encontram-se
se no EIA que acompanha este Projeto Integrado.

1.4. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
PROP
Segundo o artigo 35.º do Decreto-Lei
Decreto
n.º 270/2001, de 6 de outubro,
utubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 340/2007, de 12 de outubro,
utubro, é possível a realização de um projetoo integrado para pedreiras vizinhas
ou confinantes,, como é o caso das pedreiras existentes no Núcleo de Exploração
xploração de Pedreiras do
Codaçal. A Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de promotora do Projeto
Integrado, através da ASSIMAGRA - Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e
Ramos Afins, convidou os titulares das pedreiras a celebrarem um acordo5, de cujos termos resultou a
realização deste Projeto Integrado.
A DGEG é, para efeitos do projeto previsto na lei
l de Avaliação de Impacte Ambiental6, o proponente.
proponente Os
seus contactos são os seguintes:
- Morada: Avenida 5 de Outubro, nº 208, 1069-203 Lisboa;
- Telefone: 217 922 700/217 922 800;
- Fax: 217 939 540.
A ASSIMAGRA - Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e Ramos Afins
representa os seus associados e empresas exploradoras no Núcleo de Exploração de Pedreiras do
Codaçal.

5
6

Esse acordo encontra-se
se nos Documentos deste Projeto Integrado.
Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
B/2013, de 31 de outubro.
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1.5. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
ENTI
LICENCIADORA
Conforme estabelecido no ponto i), da alínea b) do n.º 2 do artigo 11º do Decreto-Lei
Decreto
n.º 270/2001, de 6
de outubro, alterado pelo Decreto-Lei
Decreto
n.º 340/2007, de 12 de outubro, a entidade licenciadora é a
Direção Regional de Economia do Centro (DRE-Centro)) do Ministério da Economia.
Conforme estabelecido no artigo 35.º do referido Decreto-Lei,, depois de aprovado o Projeto Integrado,
os exploradores instalados ou a instalar na área objeto do Projeto Integrado
ntegrado devem apresentar à
entidade licenciadora o plano de pedreira, devidamente adaptado,
ptado, relativo à área de que são titulares.

1.6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR
AUTO DO ESTUDO
Os trabalhos técnicos de suporte à elaboração do Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de
Pedreiras do Codaçal e ao respetivo
respe ivo Estudo de Impacte Ambiental foram elaborados pela
pel firma
Visa - Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S. A.,, com escritório em Rua
do Alto da Terrugem n.º 2, 2770-012
2770
Paço de Arcos. Os números de telefone e fax são, respetivamente,
respe
214 461 420 e 214 461 421.
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2. CARACTERÍSTICAS GERAIS
GERA DA ÁREA
2.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
O Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal, juntamente com as 5 AIE abrangidas
abrangid pelo Projeto
“Sustentabilidade Ambiental da Indústria Extrativa - Exploração Sustentável de Recursos no Maciço
Calcário Estremenho”, inserem-se no interior do PNSAC (Figura I.1).
A área do Projeto Integrado localiza-se
localiza
na freguesia de Serro Ventoso,, concelho de Porto de Mós,
distrito de Leiria
ia e abrange o Cabeço Gordo e o Cabeço Vedeiro que pertencem à Serra da Mendiga
(Figura I.2).
As povoações existentes nas proximidades da área são Serro Ventoso
Vento e Mato Velho, a Oeste, Chão das
Pias e Poço da Chainça, a Este, e Codaçal a Sul.
Os acessos principais ao Núcleo podem ser feitos por Norte, pela estrada que liga Serro Ventoso
Vento a
Chão das Pias, ou por Sul a partir da povoação Codaçal. Os acessos ao interior da área são em terra
batida ou tout-venant e apresentam boas condições de transitabilidade.
No Desenho 1 apresenta-se
se o levantamento topográfico do Núcleo de Exploração de Pedreiras do
Codaçal, realizado em agosto
gosto de 2011,
20
a partir de fotografia aérea (Figura I.3).. Nesse desenho
apresentam-se
se os limites da AIE do Codaçal e do Projeto Integrado,
Integrado, bem como a indicação da rocha
ornamental em exploração (blocos ou lajes). O Núcleo pode ser dividido em três zonas
zon principais de
exploração: duas para blocos, localizadas a Sul, e uma para laje, localizada a Norte. A separação física
das duas áreas de blocos deve-se
se à presença de uma infraestrutura de abastecimento de água
subterrânea (adutora) que atravessa o Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal e que não
permite a coalescência das duas áreas para exploração. Acresce, ainda, que entre essas duas áreas
existe um filão que não possui aptidão ornamental, pelo que não se justifica a exploração nessa zona.
Por outro
tro lado, a separação das áreas para blocos da área para laje deve-se
deve se à ausência de recurso
mineral com aptidão ornamental entre ambas as áreas.
De referir que a área do Projeto Integrado é ligeiramente superior à AIE do Codaçal, pelo facto de
existirem áreas intervencionadas fora dessa área (Desenho 2).. Essas áreas correspondem a zonas de
escombreiras ou a parque de blocos,
blocos tendo sido incluídas neste Projeto Integrado,
grado, dada a sua
necessidade de integração paisagística e de gestão dos materiais ali depositados ou armazenados.
armazenados
Essas áreas não serão alvo de exploração para
par produção de rocha ornamental. Acresce, ainda, que
foram consideradas no Projeto Integrado áreas fora da AIE do Codaçal que não serão alvo de
escavação, mas que servirão para apoio à atividade extrativa, nomeadamente para instalações de apoio
e parque de blocos.
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Codaçal

Moleanos

Cabeça
Veada

Pé da
Pedreira

Portela das
Salgueiras

Figura I.1 - Enquadramento geográfico do PNSAC e das AIE.
AIE
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Figura I.2 – Enquadramento geográfico do Projeto Integrado.
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Figura I.3 – Localização do Projeto Integrado e da AIE do Codaçal sobre ortofotomapa7.

7

Realizado a partir das fotografias aéreas de suporte ao levantamento topográfico apresentado no Desenho
Desenh 1 (agosto de 2011).
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Importa referir que todo o projeto foi efetuado no sistema de coordenadas Hayford Gauss, datum 73
(ponto central), de acordo com o exigido no Decreto-Lei
Decreto
n.º 270/2001, de 6 de outubro,
utubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro (Desenho 1).
). No entanto, de acordo com a circular emitida
pela DGEG apresentam-se no Quadro I.1 as coordenadas dos vértices da poligonal da área que define
o Projeto Integrado no sistema de referência ETRS89 (TM06)8.
Quadro I.1 – Coordenadas dos vértices da poligonal da área do Projeto Integrado.

8

VÉRTICE DA POLIGONAL

M [m]

P [m]

1

-59 570,0

-13 811,8

2

-59 574,3

-13 813,1

3

-59 577,3

-13 812,5

4

-59 590,4

-13 809,2

5

-59 592,8

-13 808,2

6

-59 597,0

-13 805,2

7

-59 607,2

-13 795,8

8

-59 612,9

-13 793,4

9

-59 614,3

-13 794,6

10

-59 617,6

-13 798,8

11

-59 619,9

-13 802,3

12

-59 622,0

-13 807,0

13

-59 623,2

-13 811,5

14

-59 626,7

-13 837,9

15

-59 626,4

-13 842,4

16

-59 626,6

-13 844,5

17

-59 627,0

-13 846,2

18

-59 627,5

-13 847,5

19

-59 628,1

-13 848,1

20

-59 629,9

-13 849,4

21

-59 635,4

-13 849,3

22

-59 638,9

-13 848,6

23

-59 640,7

-13 848,2

24

-59 645,5

-13 846,9

25

-59 651,6

-13 844,8

26

-59 653,9

-13 843,6

27

-59 656,5

-13 841,6

Circular da DGEG de 28/6/2013
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VÉRTICE DA POLIGONAL

M [m]

P [m
m]

28

-59 661,2

-13 835,2

29

-59 666,4

-13 827,5

30

-59 668,6

-13 824,9

31

-59 693,0

-13 805,1

32

-59 701,2

-13 800,4

33

-59 710,8

-13 794,8

34

-59 712,3

-13 793,3

35

-59 713,8

-13 791,0

36

-59 717,0

-13 785,0

37

-59 718,0

-13 783,4

38

-59 719,7

-13 781,4

39

-59 728,1

-13 772,7

40

-59 730,2

-13 770,4

41

-59 732,4

-13 767,4

42

-59 733,9

-13 765,1

43

-59 735,5

-13 761,8

44

-59 736,6

-13 758,9

45

-59 737,8

-13 754,5

46

-59 739,0

-13 748,0

47

-59 739,5

-13 742,8

48

-59 755,0

-13 736,8

49

-59 753,0

-13 727,7

50

-59 663,6

-13 474,6

51

-59 659,4

-13 458,1

52

-59 656,9

-13 450,6

53

-59 649,6

-13 428,4

54

-59 645,2

-13 413,4

55

-59 643,2

-13 408,2

56

-59 638,7

-13 399,8

57

-59 634,8

-13 392,9

58

-59 531,2

-13 099,6

59

-59 466,7

-12 983,6

60

-59 442,5

-12 805,1

61

-59 409,7

-12 762,6

62

-59 414,5

-12 757,8
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VÉRTICE DA POLIGONAL

M [m]

P [m]

63

-59 420,8

-12 747,5

64

-59 421,9

-12 738,1

65

-59 419,3

-12 728,8

66

-59 415,5

-12 722,5

67

-59 412,1

-12 719,6

68

-59 392,6

-12 712,5

69

-59 390,1

-12 712,4

70

-59 396,1

-12 647,8

71

-59 452,6

-12 369,5

72

-59 313,4

-12 063,0

73

-59 091,6

-12 061,0

74

-58 845,6

-12 345,3

75

-58 906,1

-12 573,2

76

-58 950,4

-12 569,2

77

-59 006,9

-12 365,5

78

-59 107,7

-12 214,2

79

-59 210,6

-12 284,8

80

-59 302,0

-12 629,2

81

-59 294,9

-12 629,6

82

-59 286,0

-12 625,5

83

-59 276,9

-12 627,7

84

-59 233,0

-12 632,8

85

-59 221,4

-12 636,1

86

-59 216,3

-12 629,3

87

-59 212,8

-12 627,5

88

-59 209,6

-12 624,9

89

-59 189,0

-12 603,9

90

-59 184,7

-12 602,7

91

-59 178,8

-12 617,0

92

-59 174,4

-12 629,7

93

-59 173,5

-12 633,3

94

-59 173,0

-12 641,4

95

-59 172,4

-12 646,8

96

-59 171,3

-12 652,6

97

-59 169,5

-12 656,4
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VÉRTICE DA POLIGONAL

M [m]

P [m
m]

98

-59 158,5

-12 658,2

99

-59 158,8

-12 662,4

100

-59 170,1

-12 662,8

101

-59 174,4

-12 665,3

102

-59 176,6

-12 667,8

103

-59 178,9

-12 667,7

104

-59 184,2

-12 672,8

105

-59 184,0

-12 678,8

106

-59 186,8

-12 684,3

107

-59 187,7

-12 685,6

108

-59 188,6

-12 686,7

109

-59 190,3

-12 688,2

110

-59 191,9

-12 688,9

111

-59 198,0

-12 690,3

112

-59 203,7

-12 692,1

113

-59 209,7

-12 711,6

114

-59 209,9

-12 715,8

115

-59 211,5

-12 722,3

116

-59 214,0

-12 735,7

117

-59 215,4

-12 739,4

118

-59 217,6

-12 743,1

119

-59 219,3

-12 745,2

120

-59 220,4

-12 746,0

121

-59 265,0

-12 890,8

122

-59 275,1

-12 961,4

123

-59 277,6

-13 032,5

124

-59 264,9

-13 017,2

125

-59 243,0

-13 013,8

126

-59 230,1

-13 015,0

127

-59 196,0

-13 011,9

128

-59 196,2

-13 015,9

129

-59 174,9

-13 027,3

130

-59 159,6

-13 036,7

131

-59 156,7

-13 043,0

132

-59 143,1

-13 053,8
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VÉRTICE DA POLIGONAL

M [m]

P [m]

133

-59 163,8

-13 108,4

134

-59 154,1

-13 113,5

135

-59 153,0

-13 114,5

136

-59 144,5

-13 117,9

137

-59 143,0

-13 118,6

138

-59 061,3

-13 094,5

139

-59 062,1

-13 118,7

140

-59 056,9

-13 118,8

141

-59 059,0

-13 126,6

142

-59 062,6

-13 134,3

143

-59 063,3

-13 159,0

144

-58 987,3

-13 204,0

145

-58 985,3

-13 200,8

146

-58 979,0

-13 201,8

147

-58 977,5

-13 203,9

148

-58 972,8

-13 208,7

149

-58 966,1

-13 214,1

150

-58 951,1

-13 224,0

151

-58 932,9

-13 230,8

152

-58 919,7

-13 233,3

153

-58 914,1

-13 232,5

154

-58 911,0

-13 230,9

155

-58 904,0

-13 226,6

156

-58 893,9

-13 223,4

157

-58 880,6

-13 215,4

158

-58 870,9

-13 202,8

159

-58 834,1

-13 227,3

160

-58 844,0

-13 236,8

161

-58 862,8

-13 255,0

162

-58 879,4

-13 270,9

163

-58 870,3

-13 281,3

164

-58 549,4

-13 564,6

165

-58 542,4

-13 557,5

166

-58 534,2

-13 552,3

167

-58 527,0

-13 551,8
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VÉRTICE DA POLIGONAL

M [m]

P [m
m]

168

-58 523,0

-13 550,2

169

-58 521,0

-13 550,1

170

-58 519,6

-13 550,8

171

-58 519,7

-13 553,8

172

-58 515,9

-13 555,3

173

-58 512,1

-13 561,1

174

-58 510,0

-13 563,0

175

-58 501,9

-13 579,3

176

-58 497,3

-13 582,5

177

-58 492,2

-13 584,5

178

-58 490,2

-13 587,4

179

-58 484,1

-13 587,5

180

-58 480,3

-13 589,6

181

-58 474,8

-13 598,1

182

-58 470,1

-13 601,3

183

-58 468,3

-13 604,1

184

-58 461,8

-13 622,8

185

-58 460,8

-13 627,0

186

-58 461,1

-13 629,1

187

-58 462,0

-13 630,3

188

-58 464,0

-13 631,3

189

-58 465,9

-13 633,2

190

-58 469,5

-13 640,4

191

-58 477,1

-13 647,9

192

-58 489,9

-13 651,1

193

-58 497,9

-13 658,9

194

-58 507,5

-13 679,5

195

-58 517,6

-13 696,6

196

-58 520,6

-13 701,7

197

-58 531,8

-13 716,1

198

-58 546,3

-13 731,9

199

-58 557,9

-13 740,0

200

-58 584,4

-13 751,9

201

-58 593,4

-13 756,9

202

-58 609,2

-13 770,8
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VÉRTICE DA POLIGONAL

M [m]

P [m]

203

-58 630,3

-13 784,6

204

-58 639,7

-13 788,2

205

-58 664,0

-13 857,8

206

-58 791,1

-13 940,5

207

-58 986,7

-13 914,3

208

-59 061,3

-13 908,2

209

-59 113,8

-13 928,4

210

-59 178,3

-13 912,2

211

-59 297,3

-13 867,9

212

-59 386,0

-13 847,7

213

-59 440,4

-13 859,8

214

-59 519,1

-13 833,6

215

-59 527,9

-13 829,8

216

-59 529,0

-13 831,7

216

-59 533,5

-13 833,8

217

-59 536,2

-13 834,3

218

-59 538,9

-13 834,4

219

-59 539,6

-13 834,2

220

-59 540,6

-13 832,9

221

-59 542,4

-13 829,1

222

-59 547,7

-13 823,9

223

-59 548,4

-13 822,4

224

-59 548,7

-13 820,9

225

-59 570,0

-13 811,8

2.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA E ENVOLVENTE
A área do Projeto Integrado integra--se
se no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e
noo Sítio da Rede Natura 2000 das Serras de Aire e Candeeiros. A área envolve o Cabeço Vedeiro e o
Cabeço Gordo que por sua vez integram a Serra da Mendiga encontrando-se grande parte da área
(cerca de 70%) intervencionada pela exploração de várias pedreiras de rocha ornamental (laje e
blocos).
A Norte, em Cabeço Vedeiro, são explorados calcários ornamentais para a produção de lajes e,
eventualmente, de blocoss e a Sul, em Cabeço Gordo, são explorados calcários ornamentais para a
produção de blocos.
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A povoação Codaçal,, pela sua proximidade, posição geográfica (favorável aos ventos de Norte) e
proximidade ao acesso, encontra-se
encontra
mais exposta à atividade das pedreiras,, nomeadamente ruído e
poeiras. Também Chão das Pias se encontra nas proximidades de um dos acessos
acesso à área.
A ocupação do solo na envolvente da área do Projeto Integrado é feita por povoações, áreas sujeitas à
exploração de rocha ornamental (a Sul), rodeada
deada por matos com porte variável, parcelas agrícolas e
explorações florestais
restais de eucalipto e pinheiro.
pinheiro

2.3. TOPOGRAFIA
A caracterização topográfica da AIE e do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal foi realizada
com recurso à execução de um levantamento
levantament topográfico da área e envolvente próxima (Desenho 1)
que envolveu o seguinte conjunto de trabalhos:
- Cobertura da área com fotografia aérea;
aérea
- Apoio topográfico com GPS de pontos fotogramétricos;
- Estereo-restituição fotogramétrica tridimensional;
- Criação do Modelo Numérico do Terreno e geração das curvas de nível.
A cobertura aerofotográfica foi realizada em agosto de 2011. Da cobertura aérea realizada foi executada
uma coleção
ão de provas fotográficas, cujo controlo de qualidade incidiu na verificação de:
- Inexistência de lacunas ao longo das fiadas;
- Confirmação dos ângulos de inclinação das fotos;
- Inexistência de desvios nos eixos das fiadas;
- Que a globalidade da área a cartografar foi sobrevoada.
O equipamento utilizado na observação do apoio fotogramétrico consistiu nas metodologias Ground
Positioning System (GPS). O apoio fotogramétrico foi planeado em cópias das fotografias aéreas e com
auxílio de estereoscópios. Desta
Desta forma, foram escolhidas e assinaladas as posições aproximadas dos
pontos de apoio necessários à cobertura aerofotográfica. Essas
as posições foram selecionadas de acordo
com a localização dos estereomodelos das fotografia aéreas, nas zonas de sobreposição longitudinal.
A aquisição dos dados foi feita por digitalização direta
dire dos estereo-restituidores,
restituidores, para uma maior
precisão do levantamento. A primeira fase consistiu na aquisição dos dados planimétricos, exigindo que
toda a informação fosse restituída em 3 dimensões, com particular atenção para as plataformas das vias
de comunicação, pontos cotados, linhas de quebra (pelas linhas de topo e de base dos taludes), e
linhas de água, valas, etc. Posteriormente, foi construído um Modelo Numérico do Terreno (MNT) para
geração automática de curvas de nível. A segunda fase envolveu a digitalização tridimensional de
informação complementar para
ara a posterior geração do MNT.
A partir dos dados altimétricos, adquiridos na primeira fase, o MNT foi criado pela seguinte sucessão
suce
de
utilitários:
- Filtragem de pontos excedentes ao longo das linhas 3D;
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- Triangulação primária apenas com os pontos de cota;
- Otimização
imização dos triângulos para obtenção de melhores ângulos internos;
- Intersecção dos triângulos com as linhas de quebra;
- Criação de novos triângulos;
- Otimização
imização dos novos triângulos respeitando as linhas de quebra.
A partir desses
es dados, foram gerados ficheiros DWG com curvas
urvas de nível em contínuo equidistantes de
2 m e toda a informação topográfica relevante (taludes, caminhos, edificações,
edificações, vegetação, etc.).
etc.)
A partir do modelo tridimensional criado, foi executado um Modelo Digital do Terreno (MDT) para uma
melhor visualização das características fisiográficas da área. Esse MDT apresenta-se
se na Figura I.4,
tendo sido realizado com recurso ao software SURPAC versão 6.6, que permite também o tratamento
tridimensional de dados de topografia.
Cota
580
530
Cabeço Vedeiro

480
430
380

Cabeço Gordo

Limite da AIE do Codaçal

Figura I.4 – Modelo Digital
igital do Terreno da AIE do Codaçal (vista de Sul para Norte).
Norte)
A AIE do Codaçal apresenta uma topografia que varia entre a cota 450 e a cota 590,
90, abrangendo o
Cabeço Gordo (a Sul) e o Cabeço Vedeiro (a Norte) e dois flancos de encosta, um para Este e outro
para Oeste, sensivelmente.. A área encontra-se
encontra
bastante intervencionada pela atividade extrativa,
existindo várias cortas e escombreiras. De um modo geral, existe uma zona de exploração de lajes,
localizada no extremo Norte, e duas zonas de exploração de blocos, uma na zona central e outra no
extremo Sul.
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Para uma análise de pormenor da topografia foram
fora realizados vários MDT a partir do ortofotomapa.
ortofotomapa
Esses MDT são apresentados nas figuras seguintes.

Pedreiras
de blocos

Pedreiras
de laje

Pedreiras
de blocos

Pedreiras
de blocos

Sem escala definida

Figura I.5 – Ortofotomapa da AIE do Codaçal (vista de Sul para Norte).

Pedreiras
de blocos

Pedreiras
de laje
Pedreiras
de blocos

Sem escala definida
Pedreiras
de blocos

Figura I.6 – Ortofotomapa da AIE do Codaçal (vista de Este para Oeste).
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Pedreiras
de blocos

Pedreiras
de laje
Sem escala definida

Figura I.7 – Ortofotomapa da AIE do Codaçal (pormenor da exploração de lajes).

Pedreiras
de blocos
Sem escala definida

Figura I.8 – Ortofotomapa da AIE do Codaçal (pormenor da exploração de blocos do lado Este).
Este
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Pedreiras
de blocos

Sem escala definida

Figura I.9 – Ortofotomapa da AIE do Codaçal (pormenor da exploração de blocos do lado Oeste).
Foram ainda realizados dois MDT com o objetivo de verificar a exposição visual que o Núcleo apresenta
para a envolvente próxima. Esses dois MDT apresentam-se
apresentam se nas figuras seguintes.

Sem escala definida
Pedreiras
de laje

Pedreiras
de blocos

Figura I.10 – Vista da AIE do Codaçal com
co exposição para as povoações do lado Este.

Sem escala definida

Pedreiras
de laje

Pedreiras
de blocos

Figura I.11 – Vista da AIE
AI do Codaçal com exposição para as povoações do lado Oeste.
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3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO
3.1. CONTEÚDO TÉCNICO
O Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro,
não define o conteúdo técnico dos Projetos
Proje Integrados. Assim, por analogia com os Planos de Pedreira,
adotou-se
se como estrutura para este Projeto
Proje o Integrado a estrutura constante no Anexo VI da referida
legislação, no que respeita a pedreiras de Classe 1. Deste modo, este Projetoo Integrado é composto
pelos seguintes documentos técnicos:
- Plano de Lavra;
- Plano de Deposição;
- Plano de Segurança e Saúde
- Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP),
(PARP), incluindo o Caderno de Encargos e as
Medições realizadas;
- Plano de Desativação;
- Conclusões.
Este Projeto
eto Integrado é, ainda, acompanhado por um conjunto de documentos e anexos que
complementam o seu conteúdo. De referir que as medidas de minimização e o plano de monitorização
encontram-se
se no EIA que acompanha este Projeto Integrado.

3.2. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
3.2.1. Considerações gerais
O Projeto Integrado é um documento técnico que visa definir as regras de exploração e recuperação
paisagística para um núcleo de pedreiras vizinhas ou confinantes,
confinantes recorrendo às “Melhores
Melhores Técnicas
Disponíveis” (MTD) e acautelando a possibilidade de exploração das áreas onde exista recurso mineral
com aptidão ornamental, numa perspetiva do seu bom aproveitamento.
A atividade extrativa neste núcleo de pedreiras envolve um conjunto de ações
ões sequenciais consoante
esteja em causa a exploração para lajes ou para blocos.
blocos
A metodologia de exploração a adotar
ado deverá, genericamente, aproximar-se
se da que tem vindo a ser
praticada, embora com as necessárias correções
corre ões e ajustamentos resultantes das evoluções técnicas e
das orientações do EIA, permitindo assim a otimização
imização das variáveis operacionais e ambientais,
nomeadamente:
- Aproveitamento racional do recurso mineral (finito);
- Menor
enor distância de transporte e, consequentemente, minimização dos impactes relacionados com a
emissão de poeiras
ras e circulação de veículos;
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- Menor
enor tempo de operação e redução do período de uso do solo para exploração, logo, maior
produtividade das operações e redução do período de instalação de impactes;
- Separação
eparação eficaz dos materiais envolvidos, evitando-se
evitando
misturas
as entre os vários produtos (redução
da diluição);
ratamento e devido acondicionamento das terras vegetais, para posterior aplicação na
- Tratamento
recuperação paisagística;
- Garantia
arantia de que, no final da exploração e recuperação, a área se encontrará reabilitada para outros
usos.
A exploração de rocha ornamental (quer para produção de blocos quer
que para produção de laje) no
Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal envolve um conjunto de atividades
atividade cíclicas que incluem
a extração, a deposição e a recuperação paisagística.
paisagíst
A situação de referência da área, com várias cortas e escombreiras e uma área intervencionada
bastante significativa, praticamente sem evidências de recuperação paisagística, indicia, desde logo, a
necessidade de uma atenção especial em termos ambientais.
ambientais. Deste modo, este Projeto Integrado
assenta numa perspetiva de desenvolvimento da lavra e da recuperação paisagística em simultâneo, no
sentido de minimizar os impactes paisagísticos e ambientais associados à exploração das pedreiras.
De referir que será
rá nos Planos de Pedreira que se definirá
definir o faseamento da exploração de cada
pedreira, com as orientações constantes neste Projeto Integrado.

3.2.2. Enquadramento e condicionantes da área
A atividade extrativa no Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal decorre
decor há várias décadas e
sempre com produção dee rocha ornamental (blocos e lajes).
As características gerais das rochas que ocorrem no
n Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal,
maioritariamente calcários, conferem-lhes
conferem lhes uma aptidão ornamental ímpar, sendo comercializadas com a
designação de Semi-Rijo
Rijo do Codaçal, no caso da produção de blocos. As condicionantes de natureza
geológica, nomeadamente a espessura das bancadas de calcários,
calcários, determinam que a exploração de
lajes ocorra exclusivamente no extremo Norte do Núcleo.
Associada à produção de rocha ornamental,
ornamental continua a existir a produção de uma grande quantidade de
resíduos, de resto uma característica comum a esta indústria. Como
Como fator determinante para este facto,
destacam-se
se as características texturais e cromáticas dos calcários ali explorados que, apesar de
bastante homogéneas atendendo à tipologia de rocha, não são constantes. De referir que a obtenção de
um bloco comercializável
lizável apenas é possível se apresentar características homogéneas em toda a sua
extensão. Como as variações são relativamente abundantes existe, associada à produção de blocos
comercializáveis, a geração de uma grande quantidade de resíduos.
Ainda assim, a tecnologia envolvida na exploração tem evoluído significativamente, essencialmente ao
nível dos meios mecânicos utilizados. O processo de corte da pedra é hoje feito, maioritariamente, com
recurso a meios mecânicos de corte em detrimento da utilização de martelos pneumáticos. Estes
equipamentos permitem não só uma maior capacidade instalada mas também uma maior qualidade dos
blocos, que tendem a apresentar maiores dimensões, com melhorias ao nível do rendimento da
exploração e, consequentemente, uma menor geração de resíduos.
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Esses resíduos são atualmente valorizados, como subproduto, noutras indústrias, como é o caso da
produção de agregados ou de cal, ainda que a um ritmo inferior àquele a que veem sendo gerados.
Esse facto, associado à inexistência de um
um plano conjunto de gestão, levou à proliferação de inúmeras
escombreiras, prejudicando a possibilidade da exploração do recurso subjacente, dificultando as
relações de vizinhança e originado novos problemas ao nível do espaço para depósito de resíduos.
Assim, constata-se
se que a maior parte das escombreiras existentes se encontram em zonas que ainda
possuem recurso mineral subjacente,
subjacente, o que implicará a sua prévia remobilização para se poder efetuar
a exploração.
Por outro lado, a exploração é desenvolvida fundamentalmente
fundamentalmente em cava, pelo que as áreas finalizadas
pela lavra ainda são bastante exíguas, o que não permite o armazenamento imediato dos resíduos.
Como consequência, o desenvolvimento das operações de recuperação paisagística é bastante
limitada, restringindo-se
se apenas a zonas periféricas e de pequenas dimensões.
As áreas recuperadas ou em recuperação paisagística são assim bastante reduzidas enquanto as áreas
intervencionadas pela atividade extrativa são cada vez maiores. Da mesma forma, as áreas virgens
virgen
(sem qualquer intervenção) são já bastante reduzidas quando comparadas com a extensão da área
intervencionada.
Atendendo a que o Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal se insere numa área sensível do
ponto de vista ambiental, os impactes decorrentes da atividade extrativa assumem particular
importância. Por outro lado,, procurou-se,
procurou se, na elaboração deste Projeto Integrado, encontrar soluções que
possam obviar os problemas já sentidos como são o caso das dificuldades de espaço para
armazenamento
to dos resíduos e as dificuldades para o desenvolvimento das operações de recuperação
paisagística. Procurou-se,
se, ainda, encontrar soluções que permitam o racional aproveitamento do
recurso mineral disponível e uma gestão integrada, em termos de lavra e de recuperação paisagística,
paisagística
das pedreiras que operam nesse Núcleo.
Núcleo
No Quadro I.2 apresentam-se
se as principais condicionantes identificadas e as soluções de projeto
adotadas.
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Quadro I.2 – Condicionantes e soluções do Projeto Integrado.
CONDICIONANTE
SOLUÇÃO DO PROJETO
JETO INTEGRADO
PARÂMETRO

Geologia

ASSUNTO

Aptidão ornamental
das diferentes
unidades geológicas

Para a exploração e cálculo de reservas foi considerada a aptidão
ornamental das diferentes tipologias de calcário, em termos de
produção de lajes ou blocos. Como se referiu, apenas o extremo
Norte da área possui calcários com aptidão para a produção de
lajes. Ainda que no extremo Norte da área se produzam
maioritariamente
te lajes, foi considerada a possibilidade de produção
de blocos, dado que os calcários ali presentes apresentam, por
vezes, aptidão para esse fim. Essa medida constitui um
aproveitamento racional do recurso mineral disponível.

Contacto entre os
calcários com
aptidão ornamental e
sem aptidão
ornamental

A exploração do recurso mineral será desenvolvida com pisos
horizontais. Contudo, os calcários apresentam uma estratificação de
direção WNW-ESE,
ESE, com pendores muito suaves para SSW,
SSW pelo
que o piso base de exploração
ploração poderá ser inclinado,
correspondendo ao contacto entre os calcários ornamentais e os
calcários sem aptidão ornamental para evitar a produção
desnecessária de resíduos.

Presença de
calcários sem
aptidão ornamental
suprajacentes aos
calcários com
aptidão ornamental

Foi avaliada a viabilidade de exploração (através do cálculo da
REM Económica – Relação Estéril Minério) nas zonas onde os calcários
sem aptidão ornamental cobrem os calcários com aptidão
ornamental. A exploração foi definida apenas nas zonas onde se
verifica essa viabilidade.

Adutora

O Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal é atravessado por
uma adutora. Foi considerada uma zona de defesa de 20 m a essa
adutora conforme prevê o artigo 4.º do Decreto-Lei
Decreto
n.º 270/2001, de
6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
Decreto
n.º 340/2007,
de 12 de outubro.

Linha elétrica

O Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal é atravessado por
uma linha elétrica, cujo traçado coincide parcialmente com o traçado
da referida adutora. Foi considerada uma zona de defesa de 30 m
aos apoios da linha elétrica conforme prevê o artigo 4.º do DecretoLei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, na zona coincidente
com o traçado da adutora. Na zona Oeste (não coincidente com o
traçado da adutora) considerou-se
se a possibilidade de remover
remov os
apoios da linha elétrica para possibilitar a exploração integral do
recurso mineral. O traçado alternativo da linha deverá ser avaliado,
autorizado e implementado, previamente ao desenvolvimento da
exploração nessa zona, de forma a que o fornecimento de
eletricidade não seja interrompido.

Servidões e
restrições de
utilidade pública
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CONDICIONANTE
SOLUÇÃO DO PROJETO
JETO INTEGRADO
PARÂMETRO

Zonas de defesa
previstas no
artigo 4.º do
Decreto-Lei
n.º 270/2001, de
6 de outubro,
alterado e
republicado pelo
Decreto-Lei
n.º 340/2007, de
12 de outubro

ASSUNTO

Caminhos públicos
(15 m)

No extremo Norte do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal
foi considerada a zona de defesa de 15 m ao caminho público
existente, que serve de acesso principal à área. No caso da área para
produção exclusiva de blocos não foi aplicada essa zona de defesa,
para permitirir a exploração integral do recurso mineral aí existente.
Contudo, a exploração do caminho público,, nessa zona, apenas será
possível garantindo a manutenção das acessibilidades e o respeito
pela zona de defesa de 15 m no decorrer da exploração. As
operações de lavra, modelação e recuperação paisagística serão
desenvolvidas através da criação de um acesso alternativo.

Prédios vizinhos
(10 m)

Para aproveitamento integral do recurso mineral não foi considerada
considera
esta zona de defesa. Contudo, no decorrer da exploração, cada
pedreira deverá garantir essa zona de defesa, sempre que os
prédios a proteger não estejam integrados em qualquer pedreira. O
cadastro deverá ser devidamente acautelado
do previamente ao
licenciamento de qualquer pedreira.

Existentes

As escombreiras existentes dividem-se
se em duas tipologias
principais: escombreiras para valorização e escombreiras em
recuperação. As escombreiras para valorização encontram-se
encontram
sobre
recurso mineral para exploração futura e serão alvo de remoção,
sendo os materiais valorizados por outras indústrias ou na
recuperação paisagística. As escombreiras em recuperação
encontram-se
se em áreas já finalizadas pela lavra e onde ocorrem
operações
es de modelação no âmbito da recuperação paisagística.

A criar

Atendendo às dificuldades de espaço para depósito dos resíduos,
considerou-se
se a criação de duas áreas preferenciais para deposição
definitiva dos resíduos a produzir. Essas duas áreas serão
constituídas, sensivelmente, na metade Sul do Núcleo de Exploração
de Pedreiras do Codaçal,, sendo uma no extremo Oeste e outra no
extremo Este. Pretende-se
se que o desenvolvimento futuro da
exploração venha a libertar a totalidade dessas duas áreas para essa
finalidade, à semelhança do que já ocorre para as escombreiras em
recuperação. Essas duas áreas servirão como escombreiras durante a
fase de lavra e serão integradas na paisagem envolvente através das
operações de recuperação paisagística. Com essas duas áreas de
escombreira pretende-se,
se, ainda, evitar a criação de novas
escombreiras sobre recurso mineral e o aumento do volume das
escombreiras existentes para valorização (que serão alvo de
remobilização).

Gestão dos resíduos

A gestão dos resíduos de extração será feita através das
escombreiras existentes, das escombreiras a criar e das operações
de valorização. Para efeitos do cálculo de espaço necessário,
considerou-se
se que os resíduos continuarão a ser valorizados
noutras indústrias
ústrias (à semelhança do que ocorre atualmente para a
produção de agregados ou cal).

Escombreiras

Pág. I.26

ENQUADRAMENTO

E.142309.02A.003.jm

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

CONDICIONANTE
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ASSUNTO

Existentes

Os acessos existentes ao Núcleo de Exploração de Pedreiras do
Codaçal serão mantidos, não se prevendo a criação de novos
acessos. Por outro lado, os acessos
essos no interior do Núcleo serão alvo
de intervenção apenas dentro do limite definido para a escavação.

A criar

Os acessos novos a criar terão como finalidade a gestão integrada
das explorações e o desenvolvimento adequado da exploração de
cada pedreira. Serão criados novos acessos à medida que a
exploração for evoluindo e sempre dentro do limite definido para a
escavação. A intervenção dos acessos existentes no âmbito da
exploração apenas será possível com acordo entre as partes
envolvidas e desde
de que se mantenham as serventias aos prédios
vizinhos, podendo existir alterações nos traçados, quer em perfil
quer em planta, mas sempre dentro do limite definido para a
escavação. No final da exploração ficarão apenas os acessos
definidos no âmbito da recuperação
ecuperação paisagística.

Acessos

As operações de recuperação paisagística serão desenvolvidas em
concomitância com a lavra, no sentido de evitar o aumento da área
intervencionada.
Filosofia geral

As dificuldades de espaço sentidas atualmente serão minimizadas
com a criação das duas escombreiras previstas para as zonas Oeste
e Este do extremo Sul do Núcleo.. À medida que essas escombreiras
atinjam a configuração final, serão implementadas as operações
operaçõe de
recuperação paisagística.
No extremo Sul do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal
será criado um desnível com várias dezenas de metros entre a
topografia atual e a configuração final de escavação. Esse desnível
será atenuado com a criação das duas escombreiras previstas para
o lado Este e para o lado Oeste. No interior dessa área será
realizada apenas uma modelação do piso base, uma vez que os
resíduos a produzir nessa altura já serão reduzidos, não sendo
possível efetuar uma reposição topográfica.

Recuperação
paisagística

Criação de escarpas

Deste modo, uma parte dos taludes de escavação ficará com a
configuração final da lavra. No caso concreto dos taludes de
escavação voltados a Sul e Sudeste terão como finalidade a criação
de zonas de escarpas para permitir o desenvolvimento de condições
à nidificação de aves. Para essas escarpas serão criadas no
processo de recuperação paisagística pequenas fendas na face dos
taludes.
Nas restantes áreas será deixada a primeira bancada de desmonte
(próxima da topografia original)
nal) também com a configuração da lavra
e também com o objetivo de permitir o desenvolvimento de
condições à nidificação de aves.
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ASSUNTO

Criação de prados

Na zona Sul também existirão áreas de prado que serão dividias por
zonas com sementeiras de herbáceas e arbustivas e plantações,
correspondentes a zonas de talude.

Recuperação
paisagística

Áreas
intervencionadas
fora da AIE do
Codaçal
Arabis sadina

Ambiente

Ordenamento do
território
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Serão criadas grandes áreas de prados, com recurso a sementeiras,
para permitir a criação de áreas alternativas à alimentação de aves.
O extremo Norte do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal
será uma dessas zonas, onde está prevista a reposição da
topografia e a aplicação de sementeira herbácea e arbustiva.

As áreas já intervencionadas fora do perímetro da AIE do Codaçal
serão integradas no Projeto Integrado e alvo de recuperação
paisagística, não se prevendo a extração do recurso mineral nessas
áreas, embora possam ser ocupadas temporariamente
temporariame
para
depósitos de materiais ou instalações de apoio.
Considerou-se preservar o habitat rupícola (Arabis
Arabis sadina).
sadina

Património geológico

Considerou-se
se preservar a cornija existente no extremo Norte e
classificada pelo LNEG como património geológico.

Medidas de
Minimização

As medidas de minimização dos impactes decorrentes da
exploração encontram-se
se definidas no Estudo de Impacte Ambiental
que acompanha este Projeto Integrado.

Plano de
Monitorização

O Plano de Monitorização tem como objetivo principal a aplicação
de medidas de controlo da evolução das vertentes ambientais
consideradas mais sensíveis. Esse Plano de Monitorização
encontra-se
se definido no Estudo de Impacte Ambiental que
acompanha este Projeto Integrado.

Plano de
Intervenção em
Espaço Rural (PIER)
da AIE do Codaçal.

A exploração do recurso mineral apenas poderá ocorrer nas zonas
previstas no PIER da AIE do Codaçal.

Plano de
Ordenamento do
Parque Natural da
Serra de Aire e
Candeeiros
(POPNSAC)

A exploração do recurso mineral fora do perímetro da AIE apenas
poderá ocorrer nas classes de espaço consideradas compatíveis
com a indústria extrativa de acordo com o POPNSAC.
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3.2.3. Exploração para laje
A exploração para laje decorre no extremo Norte do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal,
sendo exclusivamente nessa área que ocorrem calcários com aptidão ornamental para esse efeito. Os
calcários são calciclásticos de granularidade fina com bancadas
as de espessura decimétrica a
centimétrica, ocorrendo próximo da superfície topográfica até uma profundidade da ordem dos 10 m.
A extração e transformação da rocha são realizadas com recurso a meios mecânicos, sendo utilizadas
escavadoras para a extração e máquinas de corte para a produção das lajes.
Deste modo, a extração continuará a ser feita a céu aberto, com uma profundidade máxima de 10 m e
sempre nos calcários que possuem bancadas de espessura reduzida (decimétrica a centimétrica). De
referir que poderá
derá existir produção de blocos nessa zona, caso os calcários apresentem aptidão para
tal, podendo a escavação ser desenvolvida a uma profundidade superior a 10 m. A escavação será
realizada por degraus direitos com bancadas de 5 m de altura e patamares com
co 10 m de largura. Na
configuração final de escavação, a largura dos patamares será reduzida para 3 m.
Devido à especificidade desta tipologia de rocha ornamental, é frequente a produção de uma grande
quantidade de estéreis, que serão
s
maioritariamente aplicados na modelação das cortas, no âmbito do
processo de recuperação paisagística. No processo de modelação, a primeira bancada de desmonte
será deixada com a configuração final de lavra, para permitir a criação de uma habitat tipo escarpa
propício à nidificação
dificação de aves.
Eventualmente, se se verificar necessário e se isso contribuir para uma melhoria no desempenho da
exploração, os estéreis poderão ser valorizados como subproduto para outras indústrias.
A recuperação paisagística consistirá na criação de zonas prado com recurso a uma sementeira
herbáceo-arbustiva que irão
ão constituir zonas alternativas de alimento para aves, nomeadamente da
gralha de bico vermelho. Nas zonas de taludes serão criados matos e bosquetes com recurso a
sementeiras arbustivas e plantações arbóreas.

3.2.4. Exploração para blocos
A exploração para blocos decorre, preferencialmente, nas zonas Centro e Sul do Núcleo de Exploração
de Pedreiras do Codaçal,, podendo ocorrer também no extremo Norte, caso sejam reunidas condições
geológicas para a sua produção. As duas áreas localizadas mais a Sul encontram-se
encontram
separadas
fisicamente por uma infraestrutura subterrânea de abastecimento de água (adutora) que não permite a
sua coalescência em termos de exploração do recurso mineral.
mineral
Nessas áreas ocorrem
m calcários com aptidão ornamental para a produção de blocos, sendo conhecidos
pela designação comercial de Semi-Rijo do Codaçal. São calcários calciclásticos, mais ou menos
grosseiros, de cor creme bastante clara e com bancadas bastante maciças e espessas (vários metros).
Os calcários com aptidão ornamental afloram em grande parte da área, podendo atingir uma espessura
total de cerca de 80 m. Ocorrem
correm também subjacentes aos
a calcários micríticos (vidraços)
(v
sem aptidão
ornamental.
A extração e transformação da
da rocha são realizadas com recurso a meios mecânicos. São utilizadas
escavadoras, dumpers e pás carregadoras para a extração e máquinas de corte para a produção dos
blocos.. Devido à especificidade desta tipologia de rocha ornamental, é também frequente a produção
p
de
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uma grande quantidade de estéreis, que serão aplicados na modelação das cortas, no âmbito do
processo de recuperação paisagística. Parte dos estéreis serão valorizados como subproduto por outras
indústrias, nomeadamente naa produção de agregados ou cal, à semelhança do que ocorre atualmente.
Deste modo, a extração continuará a ser feita a céu aberto, procurando maximizar o aproveitamento
aproveita
do
recurso mineral disponível.. A escavação será realizada por degraus direitos com bancadas de 15 m de
altura máxima
áxima (possuindo em média 10 m de altura) e patamares com 15 m de largura mínima. Na
configuração final de escavação, a altura das bancadas será reduzida para 10 m e a largura dos
patamares será reduzida para 3 m.
Os estéreis resultantes da extração e produção
prod
de blocos serão utilizados parcialmente para a
modelação topográfica das respetivas cortas. Para facilitar o desenvolvimento da exploração e
considerando o grande volume de estéreis a produzir, serão criadas duas áreas de escombreira.
escombreira Essas
duas áreas de escombreira terão uma topografia integrada com a envolvente e constituirão também
uma barreira visual para minimização dos impactes visuais. No processo de modelação, será deixada
com a configuração final de lavra a primeira bancada de desmonte, para permitir
permitir a criação de um habitat
tipo escarpa propício à nidificação de aves.
A recuperação paisagística seguirá três estratégias principais, consoante os habitats que se pretendem
recriar. Assim, para a recuperação paisagística da maior parte da área serão utlizadas sementeiras e
plantações com recurso a espécies autóctones ou adaptadas às condições edafoclimáticas da região.
Alguns dos taludes de escavação ficarão, aproximadamente, com a configuração final da lavra, no
sentido de criar um habitat do tipo escarpa.
escarpa. Serão, ainda, criadas zonas planas com
co sementeiras
herbáceas para a criação e prados para alimentação de aves.
aves
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1. CARACTERIZAÇÃO DA MASSA
MA
MINERAL
1.1. ENQUADRAMENTO REGIONAL
REGIONA
O Maciço Calcário Estremenho (MCE), cujo limite aproximado está representado na Figura II.1,
localiza-se
se na região central de Portugal, enquadrado pelas cidades de Leiria, Alcobaça, Rio Maior,
Torres Novas e Ourém. Corresponde a uma unidade morfoestrutural
morfo strutural do território português que se
individualiza das regiões circundantes pelas suas características geológicas
geológica e geomorfológicas.
Destaca-se o facto
cto de a sua constituição ser feita maioritariamente por rochas calcárias que se
encontram sobrelevadas tectonicamente,
tectonicamente em relação à envolvente.

Fonte: LNEG (2013).

Figura II.1 - Enquadramento do MCE (tracejado a preto) no território nacional.
O MCE é parte integrante da Bacia Lusitaniana (BL), particularmente, da sub-bacia
sub
de
Bombarral-Alcobaça (Figura II.2). A Bacia Lusitaniana é uma bacia intracratónica situada no bordo
Oeste da microplaca Ibérica que teve a sua origem associada aos episódios distensivos que levaram à
abertura do Oceano Atlântico durante o Mesozoico.
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Tectonicamente corresponde a um graben alongado segundo NNE-SSW
SSW no qual se depositaram
sedimentos mesozóicos de natureza essencialmente calcária e cuja espessura total ronda os 4 a 5 km9.
Esta depressão tectónica está limitada por acidentes longitudinais herdados da orogenia varisca e
apresenta-se
se compartimentada transversalmente por acidentes orientados NE-SW
NE SW e W-E,
W também eles
de herança varisca e cuja atuação se reflete ao nível da distribuição e espessura das fácies
sedimentares10.

Fonte: LNEG (2013).

Figura II.2 - Enquadramento do MCE no Setor Central
Cent da Bacia Lusitaniana 11.
Após esse período compressivo, a BL ficou sujeita a um regime tectónico compressivo, desde o final do
Cretácico até à atualidade, por efeito da colisão entre a microplaca ibérica com as placas africana e
euroasiática. Conduziu à inversão das principais estruturas tectónicas e exposição subaérea da
sequência de rochas carbonatadas mesozoicas, tendo-se
tendo se depositado sobre estas uma sequência
12
descontínua de sedimentos siliciclásticos .

9

Ribeiro et al., 1979; Wilson, 1988.
Kullberg et al., 2013.
11 Subdivisões da BL de acordo com Kullberg et al., 2006; geologia adaptada da Carta Geológica de Portugal à escala 1/1000000, ed.
e
LNEG, 2011 (adaptado Carvalho, 2013).
12 Kullberg et al., 2013.
10
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1.2. GEOMORFOLOGIA
O MCE foi definido enquanto unidade geomorfológica por A. Fernando Martins na sua tese de
Doutoramento13, sendo constituída essencialmente por rochas calcárias que se elevam acima da Bacia
Terciária do Tejo, da Plataforma Litoral e da Bacia de Ourém que se encontram na envolvente.
A morfologiaa do MCE está condicionada pela natureza calcária das rochas que o compõem e que
condicionam o desenvolvimento de uma morfologia cársica bem característica. A sua arquitetura é
resultado, fundamentalmente, da movimentação tectónica das diversas falhas que o afetam14. Essa
arquitetura consiste em 3 regiões elevadas distintas,
distintas separadas por duas depressões alongadas. A
Depressão da Mendiga, alinhada segundo NNE-SSW,
NNE
separa a serra
erra dos Candeeiros, com a mesma
orientação e que se localiza a Oeste, do Planalto de Santo António a Este. O alinhamento segundo
NW-SE
SE denunciado pelas depressões de Alvados e de Minde separa o Planalto de Santo António do
planalto de São Mamede (Figura
Figura II.3).
). Ao longo da Serra dos Candeeiros, truncando-a,
truncando distingue-se
ainda o alinhamento tectónico diapírico de Rio Maior – Porto de Mós – Batalha e, a Sudeste
S
do Planalto
de São Mamede, eleva-se a serra
s
de Aire, com orientação NE-SW e que constitui a região mais elevada
de todo o MCE.
Dada a natureza carbonatada das rochas,, a morfologia cársica caracteriza de modo marcante o MCE
com uma grande diversidade de estruturas. As formas de exocarso mais frequentes e notórias são as
depressões fechadas de tipo dolina ou uvala, os poljes, dos quais o de Minde é o mais representativo,
os vales secos e os extensos campos de lapiás. De realçar, também, formas que testemunham
paleorelevos resultantes de períodos de erosão normal no MCE, como sejam os Vales Suspensos da
Serra dos Candeeiros15.
A rede de drenagem superficial é praticamente inexistente, pois predomina a drenagem subterrânea. A
drenagem realiza-se
se por uma também grande diversidade de formas, desde pequenas fissuras a largas
galerias subterrâneas.
râneas. As conhecidas grutas que ocorrem neste maciço são o testemunho de antigas
galerias de escoamento.

13

Martins, 1949.
Rodrigues, 1998.
15 Martins, 1949.
14
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Fonte: LNEG (2013).

Figura II.3 - Modelo digital de terreno do MCE16.

1.3. GEOLOGIA
Conforme referido, no MCE distinguem-se
distinguem se três unidades morfoestruturais elevadas,
elevadas separadas por
depressões. A essas unidades estão associados importantes acidentes tectónicos:
•

A Depressão da Mendiga (associada às falhas da Mendiga e de Rio Maior – Porto de Mós) e sua
continuação para Norte, pela Depressão de Alqueidão (associada
(associad à Falhaa de Reguengo do Fetal)
que separam a serra
erra dos Candeeiros do Planalto de Santo António;

•

As depressões de Alvados e de Minde, associadas ao Sistema de Falhas de Alvados – Minde,
separam o Planalto de Santo António do Planalto de São Mamede e da Serra de Aire.
Ai

As rochas aflorantes datam do Hetangiano ao
mesozoico - Jurássico Médio e Superior (Figura
(
II.4).

Pliocénico

sendo,,

maioritariamente,

do

O Hetangiano, a que correspondem
rrespondem depósitos de natureza evaporítica, aflora ao longo de uma
u estreita
faixa entre Rio Maior e Portoo de Mós que corresponde a uma “parede
“
de sal”17, ou seja, acidente
tectónico ao longo do qual se deu a ascensão dos depósitos evaporíticos (argilas, sal
sal e gesso). Junto às
cidades mencionadas verifica-se
se o alargamento dessa estrutura de origem diapírica.

16
17

Sistema dee coordenadas retangulares: Hayford-Gauss,
Hayford
Datum 73.
Kullberg, 2000.
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Os corpos ígneos associados às estruturas diapíricas são pequenas intrusões dispersas que ocorrem no
interior do diapiro das Caldas da Rainha (já fora do MCE), afetando o Hetangiano, e os aflorantes ao
longo do acidente de Rio Maior – Porto de Mós, cortando as formações jurássicas. As datações
disponíveis variam entre os 136 Ma e os 103 Ma. Neste grupo destaca-se
destaca se o extenso filão-camada
filão
de
Teira, a Norte de Rio Maior.
Nos aparelhos vulcânicos incluem-se
incluem se a brecha vulcânica de Abrã que afeta rochas do Cretácico e o
corpo de Alqueidão da Serra que afeta o Jurássico Superior e que parece associado a um acidente de
orientação NW-SE.
SE. A instalação deste último terá
te ocorrido aos 140 Ma18 ou aos 136 Ma19.
O Jurássico Médio-Inferior
Inferior ocupa a maior parte do MCE e aflora nas mencionadas unidades
morfoestruturais elevadas. Esses afloramentos datam, sobretudo, do Jurássico Médio pois os do
Jurássico Inferior afloram unicamente
unicamente numa estreita faixa limitada pelo Sistema de Falhas de
Alvados-Minde a Sul
ul de Porto de Mós,
Mós sendo constituído por rochas dolomíticas, calcárias e margosas.
O Jurássico Médio é constituído por calcários de natureza diversa, desde mudstones a rudstones
bastante
astante grosseiros, mas que no conjunto partilham o facto
fa to de apresentarem cores bastante claras,
traduzindo um elevado grau de pureza em termos de conteúdo em cal (CaO).
O Jurássico Superior aflora nas zonas deprimidas mencionadas anteriormente, bem como na
n depressão
de Alcobaça que se desenvolve para ocidente da serra
erra dos Candeeiros. Esta Série integra sobretudo
calcários e margas de tons castanhos e cinzentos mas também depósitos areníticos e argilosos.
Quanto aos depósitos pós-Jurássicos
pós
representados no mapa da Figura II.4, eles integram
maioritariamente rochas de natureza siliciclástica que datam, descontinuamente, do Cretácico Inferior
ao Pliocénico e ainda aluviões
iões e depósitos de terraços quaternários. Afloram marginalmente ao MCE,
com particular destaque na Bacia Terciária do Tejo, entre Rio Maior e Torres Novas, e nas bacias de
Alpedriz e Ourém.
Na área do MCE ocorrem também rochas ígneas. São pouco abundantes e estão dispersas por todo o
Maciço, à exceção da serra
erra de Aire e Planalto de São Mamede. Podem-se
Podem se subdividir em três grupos
principais, consoante o tipo de estruturas a que se encontram associados:

18
19

•

Corpos instalados em falhas de orientação NW-SE
NW
a WNW-ESE;

•

Corpos associados às estruturas diapíricas;

•

Corpos isolados com correspondência a aparelhos vulcânicos.

Ferreira & Macedo, 1983.
Willis, 1988.
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Fonte: LNEG (2013).

Figura II.4 - Mapa geológico simplificado do MCE.

1.4. TECTÓNICA
O estilo tectónico apresentado pelo MCE é, em grande parte, herdado das estruturas originadas no
decorrer da orogenia varisca que afetou o território nacional durante o Paleozoico. Está muito
influenciado pelo facto de, no decorrer do Hetangiano, se ter depositado uma espessa sequência de
depósitos evaporíticos (formação de Dagorda) que funcionou como base de descolamento entre as
rochas do soco e as meso-cenozoicas
cenozoicas durante os episódios distensivos da deformação Alpina. Assim,
nos locais onde esses depósitos evaporíticos apresentavam espessura
espessura reduzida, a reativação dos
acidentes variscos levou-os
os a cortar toda a sequência mesozoica como falhas normais. Nos locais em
que esses depósitos apresentavam espessura elevada, os acidentes variscos não se
se prolongaram para
a superfície, antes surgiram
ram novas falhas normais acima da sequência evaporítica, a mimetizar as
subjacentes. Verifica-se
se a conjugação de tectónica de soco com tectónica pelicular (thick
(thick and thin skin
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tectonics)20. Durante os episódios de compressão Alpina as estruturas terão voltado
volta a rejogar, mas
agora em movimentação inversa e desligante, conduzindo à inversão geral da BL.
Os principais acidentes tectónicos que dominam o MCE correspondem a falhas orientadas segundo três
direções principais: NNE-SSW,
SSW, NW-SE
NW
e NE-SW.
Os acidentes NNE-SSW
SSW são os mais frequentes e integram 4 grandes falhas: a Falha dos Candeeiros
que limita o MCE a Oeste, a Falha de Rio Maior-Porto
Maior
de Mós que trunca a serra dos Candeeiros do
lado oriental e o sistema constituído pela Falha da Mendiga (no bordo ocidental
ocidenta do Planalto de Sto.
António) e pela Falha de Reguengo do Fetal (no bordo ocidental do Planalto de São Mamede). Estes
acidentes terão funcionado como falhas normais durante as fases extensionais mesozoicas e, pelo
menos algumas delas, terão sofrido inversão
invers durante o Cenozoico.
No que respeita aos acidentes NW-SE,
NW SE, eles estão fundamentalmente representados pelo sistema de
falhas escalonadas de Alvados e Minde as quais estão interligadas na região de Alvados, limitando uma
zona deprimida. À semelhança das anteriores,
anteriores, terão funcionado como falhas normais durante o período
distensivo Mesozoico. Conforme ilustra a Figura II.4, essee sistema terá sido reativado posteriormente
posteriorme
21
como rampa lateral dextrogira do Cavalgamento do Arrife, durante o período de inversão .
A direção NW-SE
SE está ainda representada por acidentes que compartimentam os dois planaltos,
estando alguns deles intruídos por rochas ígneas de natureza dolerítica.
dolerítica. A par com outros de grandes
dimensões que afetam sobretudo a Depressão de Alcobaça e se prolongam para a Bacia Terciária do
Tejo, constituem um
m dos traços distintivos do MCE, estando associados
dos às fases distensivas
22
mesozoicas e a episódio compressivo precoce
precoce na passagem do Jurássico para o Cretácico23.
Quanto à direção NE-SW,
SW, está sobretudo representada pela Falha do Arrife que limita o MCE a Sudeste
com a Bacia Terciária do Tejo. Durante as fases de compressão alpina foi reativada como cavalgamento
vergente para Sudeste.
As bancadas sedimentares no MCE apresentam-se,
apresentam se, no geral, subhorizontais, em função de ligeiros
basculamentos induzidos pela movimentação das falhas ou devido a dobramentos de grande raio de
curvatura. De entre estes destaca-se
destaca
a estruturação
ação anticlinal do Planalto de São Mamede, a qual tem
correspondência com um roll-over
roll
a teto do sistema de falhas de Alvados-Minde.
Minde. Destaca-se
Destaca
ainda a
estruturação anticlinal dos depósitos do Jurássico Superior na Depressão de Alqueidão, a qual está
truncada
ada por sedimentos de idade cretácica e os anticlinais
anticlinais a que correspondem a serra
s
dos Candeeiros
e a serra de Aire, provavelmente associados a domas salíferos24.
De modo localizado ocorrem, também, dobramentos apertados que acompanham algumas das
principais falhas, sendo indicativos da sua reativação sob efeito de campo tectónico compressivo. É o
caso particular dos dobramentos na Depressão da Mendiga, entre a falha com o mesmo nome e a Falha
de Rio Maior-Porto
Porto de Mós e os que ocorrem nas imediações
imediações do Cavalgamento do Arrife, paralelamente
a esse acidente.

20

Kullberg et al., 2013
Manuppella et al., 2000
22 Wilson et al., 1989
23 Carvalho, 2013
24 Kullberg, 2000
21
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1.5. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO
GEOLÓGI E GEOMORFOLÓGICO
Na Figura II.5 apresenta-se
se o enquadramento
enquadrament geológico e geomorfológico da AIE do Codaçal,
Codaçal onde se
verifica que esta se situa no Planalto de Santo António, no seu bordo ocidental.
ocidental
Os calcários que afloram na AIE do Codaçal pertencem ao Jurássico Médio que são, em termos gerais,
caracterizados por apresentarem cores claras,
claras, o que é demonstrativo do seu elevado grau de pureza
em termos de conteúdo de carbonato de cálcio. Devido às características específicas que apresentam,
os calcários do Jurássico Médio têm vindo desde há muito a ser explorados para fins ornamentais.

Fonte: LNEG (2013).

Figura II.5 – Enquadramento da AIE do Codaçal no MCE.
De referir que o estudo geológico de pormenor da AIE do Codaçal, que se apresenta de seguida, foi
realizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia (LNEG). Desse estudo, consta, entre
ent outros,
uma caracterização geológica de pormenor, cartografia geológica e caracterização da aptidão ornamental. A
caracterização apresentada tem aplicação para a área do Projeto Integrado. Os mapas e perfis geológicos
produzidos pelo LNEG encontram-se no Anexo
A
II deste Projeto Integrado.
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1.6. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DA AIE DO CODAÇAL
1.6.1. Metodologia
A metodologia adotada para o conhecimento e caracterização do substrato geológico seguiu a proposta por
Carvalho et al. (2008) e assentou na execução de Cartografia Geológica Temática detalhada, à escala
1:2 000,
00, e no reconhecimento geral da fraturação. A caracterização do substrato geológico visou
v
suportar a
elaboração do planeamento da atividade mineira e do planeamento do uso do território em função da aptidão
dos calcários existentes na AIE do Codaçal.
A cartografia geológica teve como base a anteriormente executada por Quartau (2000
2000) e foi realizada sobre o
levantamento topográfico à escala 1:2000
1
(Desenho 1), produzido a partir de levantamentos
aerofotogramétricos efetuados em Agosto de 2011. A temática da cartografia geológica assentou em duas
vertentes:
- Caracterização das litologias presentes com distinção das que apresentam aptidão ornamental.
Essa distinção baseou-se,
se, sobretudo, nos aspetos texturais
texturais e cromáticos, ou seja, no grau de
homogeneidade patenteado pelas rochas relativamente a esses dois aspetos. A nomenclatura
atribuída teve em atenção a terminologia comum no meio industrial e comercial dos calcários
ornamentais;
- Integração dos litótipos
tipos identificados em unidades litostratigráficas com representatividade, pelo
menos, ao nível da área da AIE. Também a essas
as unidades foram atribuídas designações baseadas
na terminologia em uso comum na região.
Para que a interpretação da cartografia geológica
ge
da AIE do Codaçal pudesse ser realizada de modo
adequado, foi necessário proceder a um alargamento substancial da área total cartografada para fora dos
limites da AIE. Essa interpretação, com estabelecimento de correlações entre as diferentes unidades
unida
litostratigráficas, foi auxiliada pela realização de cortes geológicos sobre o mapa geológico entretanto
elaborado (ver Anexo II).. Esses cortes, por sua vez, foram posteriormente validados através da realização de
sondagens mecânicas com recuperação total
total de testemunho, bem como de dados de sondagens de
campanhas de prospeção anteriores.
No que respeita à fraturação que afeta o maciço rochoso, foi realizado um estudo de fotointerpretação sobre
fotografias aéreas à escala aproximada 1:2000
1
datadas de 1958.
8. A opção por fotografias tão antigas
prende-se
se com a possibilidade de poder observar as estruturas existentes na área do
d Codaçal que hoje se
encontram mascaradas pela atividade extrativa. Visando a validação dos resultados da fotointerpretação e o
conhecimento
imento da natureza das fraturas presentes, foi realizado um levantamento de campo de fraturas nas
frentes de desmonte.
A interpretação integral dos resultados permitiu a delimitação de áreas em função da aptidão ornamental das
rochas aflorantes. Para tal, contribuiu o conhecimento acerca do estado geral de fraturação do maciço,
acerca da homogeneidade textural e cromática antes referida e também o conhecimento acerca da
disposição estrutural e estratigráfica das bancadas de calcário, sua possança e volumetria
volumetr total disponível
para exploração.
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1.6.2. Geologia local
A cartografia geológica realizada incidiu, sobretudo, na área de afloramento dos calcários que tipicamente
apresentam aptidão para a produção de blocos. No Anexo II apresenta-se
se o Mapa Geológico da AIE do
Codaçal à escala 1:2000,, bem como os perfis geológicos produzidos
produz
pelo LNEG (Figura II.6).
II.6
Em termos genéricos e utilizando alguma da já mencionada
mencionad terminologia local, na AIE do Codaçal ocorrem,
da base para o topo, as seguintes unidades geológicas:
geológicas
- Lajes.. Esta unidade é constituída por calcários calciclásticos de granularidade fina e textura de tipo
wackstone e packstone.. Apresentam cores castanhas, amarelas e cinzentas. As bancadas são de
espessura decimétrica a centimétrica, por vezes laminíticas. Carateristicamente, em alguns níveis
surgem nódulos siliciosos com formas ovais ou botrioides. Localmente estes calcários
apresentam-se dolomitizados.
izados. A possança desta unidade não é determinável na área em estudo
mas rondará os 50 a 60 m25. Esta unidade tem correspondência com o Membro de Calcários de
Vale da Serra (Bajociano superior) da Formação de Chão de Pias e equivale à unidade Calcários de
Chão de Pias definida na Folha 27 A – Vila Nova de Ourém, da Carta Geológica de Portugal à
escala 1:50000 (Manuppella et al.,
al. 2000).
- Calcários do Codaçal.. De modo muito genérico são calcários calciclásticos de granularidade fina a
muito grosseira, de tipo grainstone e rudstone. A sua espessura máxima
xima na AIE de Codaçal ronda
os 100 m. Corresponde ao denominado Membro de Codaçal, datado do Batoniano inferior e que se
integra na Formação de Santo António – Candeeiros (Azêredo, 2007),
), esta abrangendo
abr
todo o
Batoniano e parte do Caloviano. Os Calcários do Codaçal foram também assim denominados na
Folha 27 A – Vila Nova de Ourém (Manuppella
(
et al., 2000).
). Na AIE do Codaçal esta unidade
compreende, de norte paraa sul, três subunidades maiores:
‐

‐

25

Unidade da Base. Trata-se
se de uma unidade litologicamente
litologicamente muito variada mas que, em termos
genéricos, é constituída por calcários calciclásticos de grão fino, maioritariamente, packstones e
grainstones pelóidicos, mais ou menos bioclásticos. Apresentam cor creme a cinzenta e as
bancadas são de espessura
ra decimétrica, raramente métrica. É frequente a ocorrência de níveis
dolomitizados, em particular nas imediações de uma estrutura filoniana que atravessa
transversalmente a área. A sua possança máxima na AIE ronda os 25 m. Esta subunidade
desenvolve-se, sobretudo,
obretudo, para norte da subunidade que de seguida se abordará, por variação
lateral de fácies. Contudo, parte desse desenvolvimento também ocorre sob essa subunidade até,
sensivelmente, à região central da área em estudo, sendo essa a razão para o nome que lhe foi
atribuído. A partir daí, para sul, passa lateralmente a uma terceira subunidade.
Calcários Ornamentais.. É uma subunidade constituída por calcários calciclásticos, mais ou
menos grosseiros (grainstones
grainstones e rudstones). Apresentam cor creme de tonalidade
de bastante clara e
as bancadas são bastante maciças. Esta subunidade desenvolve-se,
desenvolve se, sobretudo, na região central
da AIE. Como atrás referido, situa-se
situa se acima e lateralmente à subunidade anterior, passando, para
sul e também por variação lateral de fácies, a uma outra subunidade. Em média, a sua espessura
ronda os 55 m, podendo alcançar os 80 m. Alguns dos níveis desta subunidade apresentam-se
apresentam
dolomitizados, sobretudo nas imediações da estrutura filoniana onde a espessura atingida pode

Azêredo (2007).
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chegar aos 20 m. Da base
base para o topo, nos Calcários Ornamentais, distinguem-se
distinguem ainda outras
subunidades em função das suas particularidades texturais:
 Semi Rijo Fino.
Fino Variedade correspondente a grainstones oolíticos, ligeiramente litoclásticos
e bioclásticos, com laminação sedimentar, paralela ou ligeiramente oblíqua, organizada em
feixes de espessura métrica. Esta laminação é, no geral, pouco marcada. Não se distinguem
bancadas, constituindo esta subunidade
subunidade um corpo maciço com uma espessura média total a
rondar os 30 m, podendo alcançar os 40 m. Junto ao “filão” apresenta-se
apresenta
parcialmente
dolomitizada na sua parte superior.
 Semi Rijo Grosseiro.
Grosseiro Trata-se
se de uma variedade correspondente a rudstones bioclásticos e
litoclásticos, mais ou menos oolíticos. Tal como a variedade subjacente, apresenta laminação
sedimentar, mas agora bem marcada. Junto ao “filão” a sua parte inferior apresenta-se
apresenta
dolomitizada. A passagem entre Semi Rijo Fino e Semi Rijo Grosseiro dá-se,
dá
então, por
fácies dolomitizadas que, como referido, podem alcançar 20 m de espessura junto ao “filão”.
Contudo, para sul, essa espessura diminui bastante, correspondendo apenas a alguns
centímetros. O Semi Rijo Grosseiro constitui um corpo maciço com uma espessura média
total a rondar os 15 m. Para
Par sul passa lateralmente ao litotipo suprajacente.
 Semi Rijo Grosseiro com Biostromas.
Biostromas. É uma subunidade idêntica à anterior mas que se
distingue pela ocorrência de níveis decimétricos ricos em bioclastos recifais de grandes
dimensões (biostromas). A diferenciação entre ambas faz-se
faz se pela ocorrência do primeiro
nível de biostroma. A possança média ronda os 10 m, mas tende a espessar para sul, onde
pode atingir 40 m à custa da diminuição dos níveis subjacentes.
‐ Margaço.. Este é o nome pelo qual é conhecida na região uma fácies de rudstones bioclásticos
oncolíticos, localmente rica biostromas. Também localmente, esta fácies apresenta-se
apresenta
dolomitizada. Carateristicamente o Margaço apresenta granularidade grosseira (2 a 10
1 mm).
Ocorre apenas para sul da região central da AIE, por variação lateral relativamente brusca dos
Calcários Ornamentais e, nos níveis inferiores, por variação lateral da Unidade da Base. De um
modo geral, a espessura das bancadas é de difícil apreciação.
apreciação. Contudo, localmente, é possível
apreciar termos de espessura decimétrica e métrica, separados por planos estilolíticos. A
possança máxima desta subunidade ronda os 100 m, correspondendo, neste caso, à espessura
total dos Calcários do Codaçal.
- Vidraços do Topo. Calcários micríticos (mudstones,
(
wackstones e, menos frequentemente,
floatstones)) com abundantes níveis biostromáticos decimétricos junto à base. Apresentam-se
Apresentam
com
cor creme a cinzento em bancadas de espessura decimétrica. Esta unidade é a mesma que
qu está
definida para a área de Pé da Pedreira como Vidraços da Base. Tem correspondência, portanto,
com a Formação de Serra de Aire, cuja idade abrange todo o Batoniano. Foi definida por Azêredo
(2007) que a considera equivalente à unidade Calcários Micríticos de Serra de Aire da Folha
27 A - Vila Nova de Ourém (Manuppella
(
et al., 2000).
Pelo exposto, os Calcários Ornamentais na AIE do Codaçal correspondem a uma unidade maciça, com
cerca de 55 m e cujo desenvolvimento se dá, sobretudo na vertical.
vertical. Para norte passa lateralmente a uma
unidade de granularidade tendencialmente mais fina, mas menos homogénea texturalmente e, para sul,
passa a uma unidade de granularidade mais grosseira e texturalmente homogénea.
Estruturalmente, as bancadas destas
dest unidades apresentam-se
se orientadas em torno de WNW-ESE,
WNW
com
pendores muito suaves para SSW. Uma estrutura filoniana também orientada segundo WNW-ESE
WNW
atravessa
transversalmente a área de Codaçal no seu terço norte. Na realidade, não se trata de um verdadeiro
verdade filão,
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pois não se detetaram afloramentos de algum tipo de rocha ígnea subvulcânica. Verifica-se,
Verifica se, sim, uma forte
depressão alongada segundo a direção referida que, pelas modificações que induz no padrão cartográfico,
se deduz ter correspondência com uma
uma falha normal subvertical. Os calcários que ocorrem junto às paredes
dessa depressão mostram tons escuros mais ou menos intensos que se presumem ser o resultado de
alteração metassomática induzida pela circulação de fluídos ao longo da falha mencionada.
A Sul da AIE do Codaçal,, devido ao padrão cartográfico denunciado pelo limite entre os Calcários do Codaçal
e os Vidraços do Topo e devido a alinhamentos preferenciais de fraturas que aí ocorrem, é provável a
existência de duas falhas com a mesma direção desse “filão”, embora com maior tendência para uma
orientação E-W. Essas
as duas falhas prováveis estão representadas como um único acidente na Folha
27 A - Vila Nova de Ourém, da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 00026. Definem um corredor de
fraturação
ão topograficamente abatido mas que, estruturalmente, se presume sobrelevado relativamente aos
blocos Sul e Norte.
No que respeita à fraturação nos Calcários do Codaçal, está representada por duas famílias principais de
fraturas. Uma, menos frequente, orientada
orie
segundo NE-SW.
SW. A outra está orientada segundo WNW-ESE,
WNW
paralelamente à estrutura filoniana, mas apresenta forte dispersão para E-W,
E W, ou seja, para a direção das
da
falhas prováveis já referidas.. Os espaçamentos destas famílias, medidos nos locais de maior
maio intensidade de
fraturação, são,
ão, regra geral, superiores a 2 m. Localmente estas famílias estão representadas por corredores
de fraturação de extensão variável, em particular a Sul da AIE do Codaçal.

26

Manuppella et al., 2000.

Pág. II.12

PLANO DE LAVRA

E.142309.02A.003.jm

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

Fonte: LNEG (2013).

Figura II.6 – Perfis geológicos exemplificativos da AIE do Codaçal.
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1.6.3. Aptidão ornamental
A caracterização dos litotipos aflorantes na AIE do Codaçal e da fraturação que os afeta, a par com a
cartografia geológica levada a cabo, permitiu a sua classificação em termos de aptidão para a produção de
blocos de calcário ornamental. Assim:
- A unidade “Lajes”
ajes” foi considerada com maior potencial para a produção de lajes nos locais em que
apresentam um caráter laminítico, ou seja, bancadas com espessura inferior a 5 cm27;
Pontualmente esta unidade terá aptidão ornamental para a produção de blocos, podendo a
escavação ser desenvolvida a uma profundidade superior a 10 m;
- A “Unidade da Base”,, por apresentar variabilidade textural e cromática, frequentes intercalações
dolomíticas e bancadas de espessura decimétrica, também foi considerada sem aptidão ornamental
ornam
para
ara a produção de blocos ou lajes;
- A unidade “Vidraços
Vidraços do Topo”
Topo foi considerada um litotipo sem aptidão ornamental pois apresenta
grande variabilidade textural de bancada para bancada, com espessuras,
espessura maioritariamente,
inferiores a 1 m, rondando frequentemente
frequentem
os 0,4 m;
- Ass fácies dolomitizadas e os níveis de Margaço ricos em biostromas também foram considerados
sem aptidão ornamental. Os dolomitos devido à extrema variabilidade faciológica pois,
maioritariamente, essas fácies dolomitizadas afetam diversos tipos de fácies primárias (de natureza
calcária).. Os segundos devido à variabilidade textural e cromática induzida pelos macrofósseis
macrofóss que
tipificam os biostromas;
- A unidade “Margaço” foi considerada
considerad um litotipo com fraca aptidão ornamental pois a espessura das
bancadas ou dos feixes de laminação sedimentar com diferentes aspetos texturais,
texturais nem sempre é
de ordem métrica;
- Tanto o Semi Rijo Fino como o Semi Rijo Grosseiro foram considerados litotipos com aptidão
ornamental elevada. Tal justifica-se
justifica
por se apresentarem
sentarem sob a forma de corpos sedimentares
espessos sem estratificação definida (ou apenas localmente definida) e texturalmente homogéneos
ao nível de feixes de laminação sedimentar de espessura métrica;
- O Semi Rijo Grosseiro com Biostromas detém aptidão ornamental moderada, pois os biostromas
condicionam a espessuras de Semi Rijo Grosseiro de textura e cor homogéneas.
Assim, a cartografia geológica produzida teve em consideração as características litológicas das unidades e
a respetiva aptidão ornamental. Importa notar que para ambos os lados da estrutura filoniana se estabeleceu,
sobre os calcários com aptidão ornamental, uma faixa de aproximadamente 25 m de largura em que se
considerou que essa aptidão é baixa. Tal deve-se
deve ao facto
to desses calcários se apresentarem
ap
afetados, em
maior ou menor grau, por metassomatismo.
Importa referir que nas áreas correspondentes às unidades “Vidraços
“
do Topo”, fácies dolomitizadas e “Semi
Rijo Grosseiro com Biostromas”,
Biostromas , sem aptidão ornamental ou com aptidão moderada, se considerou a
possibilidade de explorar as unidades subjacentes com aptidão ornamental. Nessas situações, as unidades
referidas constituem uma “carga” sobre as unidades com aptidão ornamental,, devendo ser avaliada a

27

De um modo geral, essas bancadas ocorrem até uma profundidade média da ordem dos 10 m.
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viabilidade da exploração considerando a relação
r
estéril/minério (REM). Essa avaliação encontra-se
encontra
realizada no capítulo 2.2.3.
Como referido, o carácter ornamental das formações geológicas depende, essencialmente,
essencialmente, de fatores
estéticos e texturais. O grau de fraturação e de alteração que os calcários ornamentais apresentam são
fatores determinantes para o seu aproveitamento para a produção de blocos, o que condiciona o rendimento
das explorações. Nos calcários
os ornamentais,
ornamentais apenas
penas as zonas do maciço que possuem as características
estéticas e texturais adequadas possuem condições para a produção de rocha ornamental. As zonas que
não apresentam essas características constituem os estéreis das pedreiras.
Constituem, ainda, os estéreis das pedreiras as unidades sem aptidão
aptid ornamental,, como são o caso da
Unidade da Base, as fácies dolomitizadas, o Margaço e os Vidraços de Topo,, nas zonas em que a sua
exploração tenha de ocorrer para se proceder à exploração dos calcários ornamentais.
Apesar das unidades sem aptidão ornamental constituírem os estéreis das pedreiras, verifica-se
verifica
que as
empresas têm procedido à sua valorização para outras indústrias, nomeadamente, para a produção de
agregados e para o fabrico de cal. Tal facto verifica-se
verifica pois essas unidades
ades possuem aptidão industrial.
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2. CÁLCULO DE RESERVAS
2.1. PRESSUPOSTOS
Para o cálculo de reservas foram considerados alguns aspetos
aspe os que condicionam a exploração, dos
quais se destacam os geológicos, os mineiros e os de ordenamento do território e ambiente
(Quadro II.1). Apesar de existir recurso mineral com aptidão ornamental na maior parte do Núcleo de
Exploração de Pedreiras do Codaçal, a sua exploração e, consequentemente, o cálculo de reservas
resultante, apenas é possível nas zonas onde o ordenamento do território o permite e onde a
exploração é técnica e economicamente viável.
Quadro II.1 – Principais aspetos considerados
ados no planeamento da lavra.
PRESSUPOSTOS

Geológicos

Mineiros

E.142309.02A.003.jm

DESCRIÇÃO

ASPETOS
OS A TER EM CONTA NA LAVRA

O maciço rochoso possui uma grande
variabilidade litológica e diferentes
aptidões em termos ornamentais.
ornamentais

O desmonte deverá ser seletivo,
sele
por forma a
evitar a mistura entre diferentes litologias. O
desmonte deverá ser efetuado considerando as
diferentes aptidões: ornamental para blocos e
ornamental para laje. O material sem aptidão
ornamental deverá ser explorado em separado e
encaminhado para valorização noutras
indústrias ou utilizado na recuperação
paisagística.

O maciço rochoso possui uma
estrutura em bancadas que se
apresentam orientadas em torno de
WNW-ESE,
ESE, com pendores muito
suaves para SSW.
SSW

Os pisos de exploração serão desenvolvidos na
horizontal para aumentar a segurança estrutural
do maciço rochoso durante a exploração. O piso
base de exploração poderá ser ligeiramente
inclinado no contacto
to dos calcários ornamentais
com a Unidade de Base (sem aptidão
ornamental) para evitar a produção
desnecessária de estéreis.

A sequência estratigráfica apresenta
variações verticais na aptidão
ornamental. Existem unidades sem
aptidão ornamental que cobrem os
calcários ornamentais.

A exploração dos calcários ornamentais
subjacentes a unidades sem aptidão ornamental
poderá ocorrer sempre que se verifique a sua
viabilidade técnica e económica.

Acessos aos apoios das linhas
elétricas que atravessam a área de
exploração.

Durante a fase de exploração deverão ser
mantidos os acessos aos apoios das linhas
elétricas que atravessam a área. Deste modo,
os trabalhos de lavra e de modelação
topográfica deverão ser coordenados por forma
a que esses acessos estejam assegurados em
permanência.
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PRESSUPOSTOS

DESCRIÇÃO

ASPETOS
OS A TER EM CONTA NA LAVRA

Zonas de defesa aos apoios das
linhas que atravessam a área de
exploração.

Será deixada uma zona de defesa de 30 metros
aos apoios das linhas elétricas que atravessam
a área. Para os apoios das linhas e postos de
transformação que servem as pedreiras deverá
ser deixada uma faixa de proteção de 5 metros.
Essa faixa de proteção apenas poderá ser
explorada quando o respetivo apoio for
removido ou relocalizado.

Acessos às zonas de exploração e
dentro das áreas a explorar.
explorar

Os acessos atualmente existentes serão para
manter, considerando-se ainda novos acessos a
criar dentro das áreas a explorar. Esses
acessos a criar servirão apenas para a gestão
integrada das explorações e para o acesso às
frentes de trabalho. No final da exploração
deverão ser restabelecidas as acessibilidades
ao exterior das áreas a explorar.

Escombreiras para armazenamento
de estéreis.

As escombreiras deverão localizar-se,
localizar
preferencialmente, em zonas sem recurso
mineral. As escombreiras já existentes serão
valorizadas para a recuperação paisagística ou
para outras indústrias à medida que a
exploração do recurso mineral vá ocorrendo.

Unidades industriais de beneficiação.
beneficiação

As unidades industriais de beneficiação como
são o caso das instalações de britagem e
classificação de pedra deverão localizar-se
localizar em
zonas que não prejudiquem o normal avanço
dos trabalhos de exploração. As unidades fixas
que venham, eventualmente, a ser instaladas
i
deverão localizar-se,
se, preferencialmente, em
zonas sem recurso mineral. As unidades móveis
deverão localizar-se,
se, preferencialmente, junto
dos materiais que irão processar.

Plano de Intervenção em Espaço
Rural (PIER) da AIE do Codaçal.
Codaçal

A exploração do recurso mineral apenas poderá
ocorrer nas zonas previstas no PIER da AIE do
Codaçal.

Plano de Ordenamento do Parque
Natural da Serra de Aire e
Candeeiros (POPNSAC)

A exploração do recurso mineral fora do
perímetro da AIE apenas poderá ocorrer nas
classes de espaço consideradas compatíveis
com a indústria extrativa
tiva de acordo com o
POPNSAC.

Arabis sadina e património geológico

O habitat rupícola (Arabis
Arabis sadina)
sadina e a cornija
classificada como património geológico serão
preservados da exploração.

Mineiros

Ordenamento do
território e
ambiente
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2.2. DEFINIÇÃO DO LIMITE DE
D ESCAVAÇÃO
2.2.1. Metodologia
A metodologia adotada para a definição do limite de escavação desenvolveu-se
desenvolveu se em três etapas fundamentais
que se representam esquematicamente na Figura II.7.
Deste modo, a definição do limite de escavação teve em consideração aspetos como a geologia (aptidão
ornamental), a avaliação da viabilidade de exploração e de ordenamento do território (com
(co destaque para os
valores naturais). Foram, ainda, consideradas as servidões
servidões administrativas e as zonas de defesa previstas no
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
Lei n.º 340/2007, de 12 de
outubro.
Cartografia geológica
Aptidão ornamental

ETAPA I – ÁREA COM APTIDÃO
ORNAMENTAL

Critério de avaliação da viabilidade
de exploração

ETAPA II – ÁREA COM POTENCIAL
MINEIRO

Áreas naturais
Património geológico
Património geomorfológico
Zonas de defesa

ETAPA III – ÁREA DE ESCAVAÇÃO

Limite da área de escavação

Figura II.7 – Metodologia desenvolvida para a definição do limite de escavação.
Importa mencionar que para a aplicação desta metodologia foram utilizados métodos computacionais
baseados na aplicação
cação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG),
(SIG) com recurso ao software ArcGIS 10, e
de Planeamento Mineiro, com
m recurso ao software SURPAC versão 6.6.
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2.2.2. Etapa I – Área com aptidão ornamental
Com base na cartografia geológica efetuada pelo LNEG e apresentada
apresenta anteriormente,, foram classificados os
litótipos aflorantes em termos da sua aptidão geológica para a produção de blocos de calcário ornamental e
ainda para a produção de laje. Com base na cartografia geológica e no conhecimento da estrutura geológica
local foi possível identificar as zonas que possuem aptidão ornamental.. Essas zonas encontram-se
encontram
identificadas na Figura II.8 como “Limite da área com aptidão”. De referir que o Calcário Dolomitizado, os
Vidraços de Topo e o Margaço com Biostroma apesarem de possuírem fraca aptidão ornamental, foram
consideradas áreas com aptidão geológica, dada
da a existência de calcários ornamentais subjacentes.
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Figura II.8 – Área com aptidão ornamental.

E.142309.02A.003.jm

PLANO DE LAVRA

Pág. II.21

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

2.2.3. Etapa II – Área com potencial mineiro
Definiu-se como “área
área com potencial mineiro”,
mineiro aquelas onde a exploração do recurso mineral apresenta
viabilidade económica e, cumulativamente, poderá ser desenvolvida a atividade extrativa.
Para definir a viabilidade de exploração do recurso mineral, designadamente dos calcários
calcári ornamentais,
perante a ocorrência de camadas sobrejacentes sem aptidão ornamental, é necessário adotar critérios
económicos de viabilidade. Assim, foi considerado como critério a Relação Estéril/Minério (REM) económica,
determinada com base nas receitas e nos custos expectáveis da atividade de produção do calcário
ornamental (minério) e de remoção das camadas
camadas de cobertura sem aptidão ornamental (estéril).
A REM económica traduz a relação máxima admissível entre a espessura da camada de cobertura (estéril) e
a espessura da camada de calcário ornamental (minério) que será possível explorar em condições de
viabilidade económica, sendo dada pela seguinte expressão:
expres

REM

económica =

(Receita

- Custo da Atividade ) × Rendimento
Custo de Remoção do Estéril

Em que:
REM económica – Relação Estéril/Minério económica
Receita – receita
eceita esperada da venda dos blocos ornamentais [€/m
[ 3]
Custo da Atividade – custo de toda a atividade de produção, excetuando a remoção da camada de
cobertura estéril [€/m3]
Rendimento – rendimento
endimento comercial esperado das camadas com aptidão ornamental [%]
Custo de Remoção do Estéril – custo de remoção da camada de cobertura estéril [€/m
[ 3]

Com base nos dados económicos dos últimos anos da atividade de exploração
exploração de calcário ornamental no
Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal, disponibilizados pela Direção Geral de Energia e Geologia
(DGEG), conjugados com a informação recolhida durante os inquéritos realizados às empresas no âmbito do
presente Projeto Integrado,, foi possível definir três cenários de análise que se apresentam no Quadro II.2. Os
valores apresentados, para facilidade de análise e de comparação
c
com os 5 Projetos Integrados,
Integrados estão
indexados ao preço médio de venda e são apresentados em percentagem, assumindo esse
es e preço médio um
índice de 100 (correspondente à Receita).
Com base nos dados específicos recolhidos, foi admitido que o rendimento
rendime médio nos calcários
calcário ornamentais
no Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal ronda os 50%.
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Quadro II.2 – Cenários definidos para a determinação da REM económica.
económica
CENÁRIO
PARÂMETRO
DESFAVORÁVEL

MÉDIO

FAVORÁVEL

Receita

67%

100%

133%

Custo da Atividade

33%

33%

33%

17%

33 %

50%

Custo de remoção do estéril

17%

17%

17%

REM económica

1

2

3

Valor disponível para remoção do estéril
(Receita – Custo da Atividade/Rendimento)

Com base nos cenários analisados foi adotado o cenário médio, que se afigura como o mais representativo.
Nesse cenário, a REM económica assume um valor de cerca de 2, ou seja, será possível extrair o dobro de
estéril de cobertura relativamente ao minério (ornamental). No gráfico da Figura II.9 é possível observar a
percentagem da espessura da camada de cobertura (estéril) passível de extrair, cerca de 67%, para uma
espessura da camada de calcário ornamental
ornamental (minério) na ordem dos 33 %, correspondente à
REM económica de 2.

Custo de remoção do estéril

Valor (€)

Margem disponível para
remoção do estéril

REM económica = 2
(67 % de estéril para 33% de minério)
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Espessura da cobertura estéril em relação à espessura total a explorar (%)

Figura II.9 – Análise da espessura da cobertura de estéril máxima passível de extrair face à espessura
da camada de calcário ornamental.
A análise realizada foi baseada
eada em dados da situação atual da exploração. No entanto, este cenário poderá
ser alterado, em função do mercado. Apesar disso, considera-se
considera se que a definição da área de exploração com
base numa REM económica de 2 permitirá um aproveitamento económico e equilibrado do recurso mineral.
Com base no critério de avaliação da viabilidade de exploração estudado e tendo em conta a relação entre a
espessura de cobertura e a espessura da camada de calcário ornamental, foi possível definir as áreas que
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cumprem essee critério. Esta análise foi realizada sobre o modelo 3D daa informação geológica existente,
utilizando o programa informático mineiro SURPAC versão 6.6. Na definição realizada foram considerados os
seguintes critérios:
- Não explorar zonas em que a camada de calcário ornamental (formação produtiva) assume uma
espessura inferior a 6 m (altura das frentes médias de exploração de calcário ornamental);
- Não deixar de explorar certas zonas, mesmo que não cumpram a REM económica,
económica no caso de
interferirem com a racional exploração de áreas adjacentes;
- Não explorar zonas que cumpram o critério da REM económica, sempre que comprometam outros
fatores, nomeadamente segurança, acessos, etc.
Deste modo, a área com potencial mineiro, definida para o Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal,
apresenta-se na Figura II.10.. Essa área foi definida a partir da área com aptidão geológica, apresentada na
Figura II.8.. Comparando as duas figuras, verifica-se
verifi
que apenas o extremo Sul da área não apresenta
viabilidade para ser explorado, considerando a REM económica de 2.
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Figura II.10 - Área com potencial mineiro.
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2.2.4. Etapa III – Área de escavação
A área de escavação corresponde à área com potencial mineiro onde a implantação da atividade extrativa
não interfere com as seguintes áreas (Figura
(
II.11):
- Habitat da Arabis sadina;
- Áreas recuperadas identificadas no Anexo III do POPNSAC;
- Património geológico a preservar identificado no âmbito do PIER da AIE do Codaçal,
designadamente a cornija na zona Nordeste da área do Projeto Integrado;
- Zonas de defesa estabelecidas de acordo com o previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei
Lei n.º 270/2001,
de 6 de outubro,
o, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro;
- Zonas de escombreira já em fase de modelação topográfica e sem recurso mineral subjacente.
Relativamente às zonas de defesa, foram
oram considerados como elementos a proteger os apoios à linha elétrica
e a adutora que atravessam o Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal.. A zona de defesa definida no
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro,
o
alterado e republicado pelo Decreto-Lei
Decreto
n.º 340/2007,
de 12 de outubro,, para esses elementos corresponde a 30 m aos apoios e 20 m à adutora. De referir que se
considerou a zona de defesa aos apoios da linha elétrica apenas na zona onde esta confina com a adutora.
Nas restantes zonas foi considerada a possibilidade de remoção da linha elétrica para permitir a exploração
do recurso mineral.
Foi, ainda, considerada uma zona de defesa de 15 metros ao acesso que atravessa a área de aptidão
geológica para lajes, atendendo a que se trata de um acesso principal às pedreiras.
Relativamente às escombreiras, verifica-se
verifica que existem duas zonas já exploradas, localizadas
lizadas na zona Este
da área, que se encontram em fase de modelação topográfica. Essas duas zonas de escombreiras não foram
fora
incluídas na definição do limite de escavação. Também não foram consideradas as áreas que se encontram
entre a adutora e a zona do filão
ilão (sem aptidão ornamental), por se considerarem áreas relativamente exíguas
para efetuar a exploração em condições adequadas de segurança, pelo que serão reservadas para parque
de blocos ou para colocação de instalações de apoio.
Deste modo, a obtenção da área de escavação decorreu da subtração das áreas condicionadas às áreas
com potencial mineiro previamente definidas.
definidas O resultado final apresenta-se na Figura II.12.
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Figura II.11 – Condicionantes à implantação da atividade extrativa.

E.142309.02A.003.jm

PLANO DE LAVRA

Pág. II.27

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

Figura II.12 – Área de escavação do Projeto Integrado.
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2.3. ZONAMENTO
Conforme já foi referido, o Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal apresenta três zonas de
exploração, sendo duas exclusivamente para blocos e uma para lajes e, eventualmente, para blocos
(Desenho 1). A AIE do Codaçal totaliza cerca
cerc de 98 ha enquanto a área do Projeto Integrado
I
totaliza
cerca de 101,7 ha, devido à existência de áreas intervencionadas fora da AIE,
AIE correspondentes
corresponde
a zonas
de escombreiras e parques de blocos,
blocos, que se considerou integrar neste Projeto Integrado, atendendo à
necessidade de integração paisagística e de gestão dos materiais
materiais depositados. Refere-se que essas
áreas não serão alvo de extração para produção de rocha ornamental.
No Desenho 2 apresenta-se
se uma caracterização geral da área do Projeto Integrado com a atual
ocupação em termos de área intervencionada pela exploração de pedreiras, instalações de apoio,
escombreiras e acessos. De referir que a área é atravessada por uma linha de alta tensão e por uma
adutora. No Quadro II.3 apresentam-se
apresentam as áreas que compõem o Projeto Integrado.
Integrado
Quadro II.3 – Caracterização atual da área do Projeto Integrado.
Integrado
ZONAS

ÁREA [m2]

%

Área do Projeto Integrado

1 017 650

100,0

AIE do Codaçal

980 845

96,4

Área total intervencionada

652 760

64,1

Área intervencionada fora da AIE

27 265

2,7

Área de escombreiras

239 085

23,9

Instalações de apoio

2230

0,2

Conforme referido, o Projeto Integrado do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal tem como
objetivo principal a integração das operações de lavra e de recuperação paisagística para um conjunto
de pedreiras vizinhas e confinantes. No Desenho 3 apresenta-se
se o zonamento da área do Projeto
Integrado definido de acordo com as suas finalidades: acessos, área de escavação, instalações de
apoio, escombreiras a valorizar, escombreiras em recuperação paisagística e zonas de defesa.
Os acessos ao Núcleo serão mantidos com a configuração que apresentam atualmente. Relativamente
aos acessos que se encontram dentro da área de escavação, a sua gestão será enquadrada no âmbito
da exploração das pedreiras, devendo sempre estar asseguradas as
as acessibilidades à envolvente.
Ass zonas de defesa consideradas para a definição da área de escavação foram estabelecidas de acordo
com o previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro,
utubro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 340/2007,
007, de 12 de outubro.
utubro. Foram considerados como elementos a proteger os apoios
à linha elétrica e a adutora que atravessam o Núcleo. Assim, foi definida uma zona de defesa com raio
de 30 metros em torno dos apoios à linha elétrica e uma faixa de 20 m à adutora.
adut
Refere-se que este
Projeto Integrado prevê a relocalização da linha elétrica que atravessa a área na zona Oeste, pelo que
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não foi ali definida qualquer zona de defesa (Desenho
(
3).
). Foi, ainda, definida uma zona de defesa de
15 metros ao acesso principal Norte ao Núcleo na zona de exploração para lajes.
De referir que não foi considerada a zona de defesa de 10 m aos prédios vizinhos prevista no
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12
de outubro. Essas
ssas zonas de defesa deverão ser acauteladas no âmbito dos respetivos Planos de
Pedreira,, sempre que estejam em causa prédios vizinhos que não sejam alvo
alvo de exploração e não
estejam abrangidos por qualquer pedreira.
pedreira Deste modo, aos prédios vizinhos integrados na exploração
não será aplicada a zona de defesa de 10 m.
As instalações de apoio correspondem aos edifícios sociais e de higiene e aos pavilhões e módulos
pré-fabricados
fabricados ou de alvenaria de apoio à atividade extrativa. Essas instalações serão mantidas e
geridas durante a exploração, podendo ser alvo de relocalização para uma melhor gestão da
exploração.
Relativamente às escombreiras, foram consideradas
consideradas duas tipologias principais: as escombreiras a
valorizar e as escombreiras em recuperação paisagística. As escombreiras a valorizar são aquelas que
serão alvo de remoção para exploração do recurso mineral subjacente. Os materiais serão removidos e
valorizados
zados em operações de recuperação paisagística e/ou aplicados como matéria-prima
matéria
noutras
indústrias. As escombreiras em recuperação paisagística são aquelas que se encontram em fase de
modelação topográfica e não serão remobilizadas.
Quanto às pargas refere-se
se que cada pedreira deverá reservar zonas para armazenamento das terras
vegetais que serão decapadas, previamente à lavra. A localização das pargas deverá ser gerida em
função do avanço dos trabalhos de lavra e de recuperação paisagística, pelo que não possuem
nenhuma localização especifica. Contudo, a sua localização deverá obrigatoriamente estar inserida
dentro da área definida para a escavação.
No Quadro II.4 apresentam-se as dimensões das diferentes áreas de atuação do Projeto Integrado.
Integrado
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Quadro II.4 – Zonamento da área do Projeto Integrado.
ZONAS

ÁREA [m2]

%

Área do Projeto Integrado

1 017 650

100,0

AIE do Codaçal

980 845

96,4

Área de escavação

705 165

69,3

Escombreiras a valorizar

168 555

19,5

Escombreiras em recuperação paisagística

70 530

4,3

Área das zonas de defesa

82 430

8,2

2.4. RESERVAS
O cálculo de reservas foi realizado com recurso ao software SURPAC versão 6.6 que permite o
tratamento tridimensional da informação geológica e da informação mineira (no presente caso a
configuração final de escavação projetada no Desenho 4).
Para o cálculo de reservas foram consideradas as diferentes tipologias de materiais existentes no
Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal, designadamente, os calcários ornamentais (para
produção de blocos e para a produção de lajes) e os calcários sem aptidão ornamental (que,
(que para
efeitos de exploração, constituem os estéreis).
Foi
oi considerada a configuração da escavação projetada no Desenho 4 e que se discrimina
discri
no capítulo
3.2.. As reservas existentes correspondem ao volume de recursos minerais existentes entre a topografia
atual (Desenho 1)) e a configuração final de escavação (Desenho 4).
Nos quadros seguintes apresenta-se
apresenta
o cálculo de reservas para cada umaa das tipologias de rocha
ornamental (blocos e lajes). De referir que no extremo Norte do Núcleo de Exploração de Pedreiras do
Codaçal se considerou a possibilidade de serem produzidos blocos, para além das lajes. Os dados são
apresentados
ados de forma agregada no Quadro II.6, tendo-se
se considerado que os blocos representam 30 %
das reservas e possuem o mesmo rendimento (50%).
(50%)
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Quadro II.5 – Cálculo de reservas para blocos.
PARÂMETRO

Reservas [m3]

Estéreis [m3]

QUANTIDADE

Brutas totais

30 290 000

Calcários com aptidão ornamental

25 731 000

Úteis (50% rendimento)

12 865 500

Calcários sem aptidão ornamental

4 558 900

Existentes em escombreira

892 800

A produzir

12 865 500

Total

18 317 200

Total com empolamento (1,25)

22 673 300

Quadro II.6 – Cálculo de reservas para lajes.
PARÂMETRO

Reservas [m3]

QUANTIDADE

Brutas totais

693 240

Calcários com aptidão ornamental

693 240

Úteis (10% rendimento)

152 510

Calcários sem aptidão ornamental

0

Existentes em escombreira

6 140

A produzir

540 730

Total com empolamento (1,25)

682 050

Estéreis [m3]

Da observação dos dados constantes no Quadro II.5 verifica-se
se que o rendimento geral da exploração
se cifra em cerca de 45 %, apesar de se ter considerado um rendimento de 50% nos calcários com
aptidão ornamental. Essa diferença deve-se
deve
ao facto
acto de o rendimento geral da exploração considerar a
exploração dos calcários sem aptidão ornamental, como são o caso dos vidraços de topo e dos
dolomitos, para aceder aos calcários ornamentais.
No caso das lajes essa diferença não se verifica pois não foi
fo considerada na sua exploração outros
calcários sem aptidão ornamental.

Pág. II.32

PLANO DE LAVRA

E.142309.02A.003.jm

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

2.5. PRODUÇÃO
A produção média anual no Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal foi obtida através dos dados
constantes dos Inquéritos Únicos de Pedreiras disponibilizados pela DGEG e dos dados recolhidos junto
das empresas.. Foi considerado um crescimento anual na produção de rocha ornamental para blocos na
ordem dos 2,2 %. No caso da laje foi admitida a retoma da atividades das pedreiras que se encontram
atualmente com a atividade suspensa.
sus
Deste modo, considerou-se
se uma produção anual de
100 000 m3/ano para os blocos e de 1200 m3/ano para a laje.
Atendendo às reservas úteis de calcário
calc
ornamental para blocos, cerca de 12 865 500 m3, estima-se
que a exploração seja desenvolvida por um período
p
de cerca de 129 anos. No caso do calcário
ornamental para laje, estima-se
estima se que a exploração seja desenvolvida por um período de 41 anos,
considerando as reservas úteis que foram estimadas em cerca de 152 510 m3 (inclui lajes e blocos).
blocos)
De referir que a atividade de exploração das pedreiras de rocha ornamental, de resto como toda a
atividade extrativa, se encontra fortemente condicionada pela evolução dos mercados consumidores:
consumidores
- No caso da laje, essencialmente condicionado pela indústria de
de construção civil e obras públicas
em território nacional;
- No caso dos blocos, essencialmente pela procura dos destinos de exportação
ão.
Neste contexto, sublinha-se
se que os períodos de atividade apresentados são meramente indicativos, uma
vez que as produçõess estarão sempre dependentes das condicionantes de mercado.
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3. MÉTODO DE EXPLORAÇÃO
3.1. CICLO DE PRODUÇÃO
3.1.1. Laje
A atividade extrativa de laje calcária envolve um conjunto de operações sequenciais que traduzem o
circuito produtivo esquematizado na Figura II.13 e na Figura II.14.

DESMONTE

ESQUARTEJAMENTO
E SELEÇÃO

Calcário para laje

EXPEDIÇÃO

Calcário sem aptidão para laje

Figura II.13 – Figura exemplificativa do ciclo de produção de laje.

Desmatação e
decapagem

Desmatação
matação dos terrenos virgens e remoção
das terras que cobrem o recurso mineral, com
auxilio de escavadora.

Desmonte

Desagregação das lajes de calcário por ação da
escavadora.

Esquartejamento e
Seleção

Esquadrejamento das lajes calcárias através de
ferramentas mecânicas e seleção das várias
tipologias de laje (por dimensão e cor)
constituindo diferentes
erentes lotes em paletes.

Transporte dos estéreis para as escombreiras
temporárias ou definitivas (recuperação
paisagística)

Expedição

Expedição das paletes de laje em camiões para
expedição.

Figura II.14 – Fluxograma do ciclo de produção de laje.
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3.1.2. Blocos
A atividade extrativa de blocos de calcário ornamental envolve um conjunto de operações sequenciais
que traduzem o circuito produtivo esquematizado
esquema
na Figura II.15 e na Figura II.16.
II.16

DESMONTE

ESQUARTEJAMENTO

REMOÇÃO

ESQUADRIAMENTO

EXPEDIÇÃO

Figura II.15–
II.15 Figura exemplificativa do ciclo de produção de blocos.
blocos

Desmatação e
decapagem

Desmatação dos terrenos virgens e remoção das
terras que cobrem o recurso mineral para pargas, com
auxílio
lio de escavadora giratória, de pás carregadoras e
de dumpers.

Desmonte

Corte do calcário ornamental em talhadas,
talhada com
recurso a máquinas de fio diamantado
do ou a roçadoras
de bancada, ou utilizando a fracturação natural do
maciço rochoso.

Esquartejamento

Corte da talhada de calcário ornamental em blocos de
dimensões transportáveis com recurso a máquina de fio
diamantado ou com recurso a guilhação após perfuração
através de torres de perfuração.

Esquadriamento

Transformação primária dos blocos irregulares em
paralelepípedos de faces mais ou menos regulares com
recurso a equipamentos de corte e serragem.

Remoção

Encaminhamento dos blocos para o parque de blocos
e dos estéreis para produção de subprodutos ou para
a escombreira temporária ou definitiva (recuperação
paisagística).

Expedição

Expedição dos blocos de calcário em camiões.

Figura II.16 - Fluxograma do ciclo de produção de blocos.
blocos
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3.2. CONFIGURAÇÃO DE ESCAVAÇÃO
ESCAV
3.2.1. Laje
A exploração irá desenvolver-se
se a céu aberto, em flanco de encosta e por degraus direitos.
direitos A
configuração de escavação resultante é função da espessura de rocha ornamental existente na área e
da topografia. A exploração será desenvolvida com bancadas com cerca de 5 m de altura, sendo
deixados, na configuração final, patamares com largura mínima de 3 m,, conforme se ilustra na
Figura II.17. A profundidade da escavação28 será sempre inferior a 10 m,, caso esteja em causa a
produção de lajes, podendo ultrapassar essa profundidade sempre que seja possível produzir blocos.
blocos
No Desenho 4 apresenta-se
se a configuração final de escavação prevista para a exploração da laje.
Topografia original
Patamar
Final

≤5m

±5m
90ºº

3m

Figura II.17 – Geometria final prevista para os taludes da escavação na exploração de laje.
O ângulo a deixar nas frentes de desmonte será de 90º. No entanto, essa inclinação máxima deverá ser
diminuída em função das características geotécnicas do maciço, ou seja, em frentes com maior
quantidade de terras ou com material mais desagregado,
desagregado, a inclinação deverá ser menor.
menor A análise de
estabilidade das frentes deverá ser realizada pelos Responsáveis
Responsáveis Técnicos das pedreiras, devendo
estes redefinir os ângulos das frentes durante os avanços dos trabalhos, sempre que se justifique, por
razões de segurança e/ou de estabilidade.
No avanço das várias frentes de desmonte deverão ser deixadas áreas mínimas
mínimas de trabalho que evitem
situações de perigo ou ponham em risco
ris a segurança de pessoas ou equipamentos. Assim, no decorrer
da exploração, os patamares deverão possuir uma largura mínima de 10
1 m conforme se indica na
Figura II.18.

28

Entendida como a diferença entre a cota do terreno e a cota de exploração em cada ponto.

Pág. II.36

PLANO DE LAVRA

E.142309.02A.003.jm

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

Um dos principais objetivos do Projeto Integrado é o desenvolvimento coordenado das operações
individualizadas de diferentes pedreiras. Contudo, cada pedreira evolui no terreno de acordo com as
suas próprias circunstâncias (meios, técnicas, mercado, etc.). Deste modo, justifica-se
justifica
que entre
explorações confinantes sejam mantidas, durante a exploração, patamares de 10
1 m de largura mínima,
garantindo as necessárias condições de estabilidade
estabilidade e segurança nas frentes de desmonte. No final da
exploração, as medidas previstas na recuperação paisagística irão assegurar a estabilidade dos taludes
a longo prazo.
Topografia original
Patamar durante a
exploração

≤5m

90ºº

±5m

≥ 10 m

Figura II.18 – Geometria prevista para os taludes de
d escavação durante a exploração de laje.

3.2.2. Blocos
A exploração irá desenvolver-se
desenvolver se a céu aberto, em flanco de encosta e em profundidade
profun
e por degraus
direitos. A lavra será realizada com recurso a bancadas de desmonte com altura média de 10 m, exceto
a superficial que irá acompanhar a topografia do terreno. No final da exploração as bancadas terão uma
altura máxima de 10 m. A inclinação das frentes de desmonte será de 90º,
90º compatível com as
características geotécnicas do maciço. Entre bancadas sucessivas serão deixados patamares mínimos
com 3 m, na configuração final de escavação.. A geometria adotada para a escavação na fase final pode
ser observada, em perfil, na Figura II.19. No Desenho 4 apresenta-se
se a configuração final de escavação
prevista para as áreas de exploração de blocos.
A geometria a aplicar nos desmontes deverá garantir uma boa estabilidade da escavação, considerando
ass características do maciço rochoso. Deste modo,, será necessário uma recolha contínua de dados
geotécnicos do maciço durante os avanços, de modo a intervir
intervir atempadamente caso seja detetada
dete
alguma anomalia geológica que possa pôr
p r em causa a sua estabilidade. A recolha de informação
geotécnica
ica durante a lavra será realizada pelos
pelo Responsáveis Técnicoss das pedreiras.
pedreiras
O estudo da presença de fatores que motivem o escorregamento ou tombamento de blocos de rocha, o
escorregamento de grandes volumes de terras (e.
( g. presença do maciços terrosos na superfície) e
fenómenos de aluimento (e.
e. g. presença de fraturas ou falhas), são de extrema importância para a
garantia da estabilidade das escavações.
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Neste contexto, deverá ser avaliada a estabilidade do maciço rochoso quee ficará na configuração final
de escavação (10 m de altura para as bancadas e 3 m de largura para os patamares),, verificando-se
verificando
e
validando a estabilidade a longo prazo. Caso seja verificado que a estabilidade da escavação não seja
assegurada a longo prazo com a configuração de escavação proposta, deverá ser adotada uma
configuração adequada e mais conservadora para evitar ou minimizar os riscos associados à
instabilidade de taludes.. Para o efeito, cada explorador deverá promover, junto da entidade licenciadora,
licenci
a revisão do respetivo Plano de Pedreira com a configuração proposta. A proposta de revisão do Plano
de Pedreira deverá ser acompanhada por estudo geotécnico elaborado por técnico com competência
em geotecnia.
Topografia
original
Patamar final
≤ 10 m

10 m

90º

10 m

3m

3m

Figura II.19 – Geometria final prevista para os taludes da escavação na exploração de blocos.
À semelhança do que foi referido para a exploração da laje, também a exploração de blocos deverá
garantir a presença de áreas mínimas de trabalho que evitem situações de perigo ou ponham em risco a
segurança de pessoas ou equipamentos. Assim, no decorrer da
da exploração, os patamares deverão
possuir também uma largura mínima de 15 m conforme se indica na Figura II.20. Esses patamares de
15 m de largura mínima deverão, também,
também ser mantidos entre pedreiras confinantes.
Ainda a respeito das pedreiras confinantes, as bancadas de desmonte poderão atingir um máximo de
15 m de altura (Figura II.20).
). Deste modo, a exploração conjunta de duas ou mais pedreiras em
simultâneo deverá respeitar a largura mínima de 15 m para o patamar e a altura máxima, também de
15 m, para as bancadas, até que seja atingida a configuração final de escavação prevista
p
no
Desenho 4.
De facto, a exploração de blocos em áreas confinantes será desenvolvida por diferentes empresas, com
avanços diferentes de atividades e produções. Deste modo, no decorrer da evolução da exploração, a
manutenção de um patamar mais largo irá aumentar a segurança da exploração e assegurar a
estabilidade das frentes de desmonte. Por outro lado, a aplicação de 15 m de altura para as bancadas
de desmonte irá facilitar a coordenação de atividades entre empresas com diferentes produções. No
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final da exploração, as medidas previstas na recuperação paisagística irão assegurar a estabilidade dos
taludes a longo prazo,, previstos para a configuração final
fin de escavação.
Caso os exploradores pretendam
pretenda desenvolver a exploração com bancadas superiores a 15
1 m de altura e
patamares com largura inferior a 15 m de largura, deverão promover, junto da entidade licenciadora,
licenciadora a
revisão do respetivo Plano
lano de Pedreira.
Pedreira Para o efeito, deverá ser elaborado um estudo geotécnico por
técnico com competência em geotecnia, de modo a garantir que a configuração da escavação proposta
permite o desenvolvimento da exploração em condições de segurança e a estabilidade da escavação
durante a exploração.
Topografia original
Patamar durante a
exploração
≤ 15 m

≤ 15 m

90º

≤ 15 m

≥ 15 m

≥ 15 m

Figura II.20 – Geometria prevista para os taludes de escavação durante a exploração de blocos.
Atendendo aos desníveis que serão criados entre a topografia original e as escavações a criar, haverá
necessidade de criar barreiras físicas
físicas que alertem para o perigo de queda existente. Apesar das
operações de recuperação paisagística preverem a utilização dos estéreis a produzir para modelação
topográfica das cortas, o perigo de queda continuará a existir. Assim, de forma a alertar para o perigo
existente e tendo em vista evitar acidentes durante e após a cessação da atividade extrativa, deverão
ser aplicadas as seguintes medidas:
- Durante a exploração, todo o perímetro da bordadura da escavação deverá estar protegido com
muretes de terras ou blocos (de altura mínima de 1 m) que deverão evoluir com o avanço dos
trabalhos em área;
- Afixar sinalização de perigo de queda no perímetro das cortas;
- Após a cessação da atividade extrativa, a bordadura da escavação deverá ser protegida com
murete de terras
erras (de altura mínima de 1 m) nas zonas onde esteja prevista a manutenção da
configuração final de escavação (isto é, sem modelação com os estéreis a produzir);
produzir
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- Quando a primeira bancada de desmonte (junto à topografia) atingir o limite de escavação, deverá
dev
ser redesenhada para possuir um talude com uma altura inferior a 1 m e um patamar com uma
largura de cerca de 2 m.
Na Figura II.21 apresenta-se
se um esquema das proteções
p
a colocar naa bordadura da escavação durante
e após a finalização dos trabalhos de lavra.
Durante a exploração
Murete de terras
ou blocos

Topografia
original

Sentido de
avanço da lavra

≤ 10 m

Quando atingir o limite de escavação

Murete de terras

Topografia
original

≤1m

≈2m

Figura II.21 – Proteções a colocar na primeira bancada de desmonte junto à bordadura da escavação.
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3.3. OPERAÇÕES PREPARATÓRIAS
PREPARATÓRI
As ações de desmonte do maciço rochoso serão precedidas por um conjunto de operações
preparatórias da lavra que visam garantir os parâmetros de segurança, de economia, de bom
aproveitamento do recurso mineral e de proteção ambiental.
Essas atividades englobam a remoção das terras de cobertura (decapagem) e/ou do coberto vegetal
(desmatação), tal como foi apresentado no ciclo produtivo. Sempre que for necessária a remoção da
terra viva superficial, esta será devidamente acondicionada em pargas, a distâncias convenientes
con
das
frentes de desmonte, de modo a não serem afetadas pela atividade extrativa (principalmente poeiras) e
sem prejudicar o bom desenvolvimento dos trabalhos. Cada pedreira deverá possuir as suas zonas de
pargas, devendo estas estar inseridas na zona
z
prevista para escavação (Desenho
Desenho 4).
Das operações preparatórias também deverá fazer parte a retirada dos estéreis na frente de desmonte
(terras ou outros materiais sem interesse comercial). Os estéreis deverão ser encaminhados
encaminhado
diretamente para as áreas de deposição temporária ou definitiva (recuperação paisagística das
pedreiras) ou para valorização como subproduto.
subproduto
Tanto as terras vegetais como parte dos estéreis deverão ser aplicados na modelação das áreas, no
âmbito do processo
esso de recuperação paisagística. As terras vegetais não deverão ser alvo de valorização
como subproduto, devendo ser salvaguardada a sua utilização apenas na recuperação paisagística.
As atividades de desmatação e decapagem decorrerão antes do desmonte, mas
m suficientemente
próximas da extração, em termos temporais, para que não se afete a área de intervenção mais do que o
necessário em cada período. Contudo, a desmatação e decapagem deverão decorrer a uma distância
suficiente da frente de desmonte, que não motive a interrupção da atividade extrativa ou o conflito entre
as operações. Essa atividade deverá ser planeada caso a caso, devendo ser garantida uma distância
mínima de 2 m entre as terras vegetais decapadas e a frente de desmonte.

3.4. MÉTODO DE DESMONTE
3.4.1. Laje
As operações principais que compõem o método de desmonte utilizado para a exploração de laje e que
possibilitam o arranque da rocha e a sua preparação encontram-se
encontram se descritas no Quadro II.7.
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Quadro II.7 – Operações principais do método de desmonte utilizado na exploração de laje.
1. DESAGREGAÇÃO

2. ESQUADREJAMENTO

3. REMOÇÃO E TRANSPORTE
TRANSPO

As lajes de calcário com aptidão
ornamental são desagregadas do
maciço com recurso a escavadora
giratória e separadas das terras
vegetais e materiais sem aptidão
ornamental.

As lajes de calcário desmontadas
são posteriormente cortadas em
dimensões comercializáveis com
auxilio de martelos pneumáticos
e/ou outras ferramentas mecânicas.

O blocos resultantes do
esquartejamento são transportados
para os parques onde são alvo de
seleção e de colocação em paletes.
paletes
Os estéreis (pedaços de rocha sem
interesse) são removidos e
encaminhados para as
escombreiras temporárias ou
definitivas (recuperação
paisagística) ou valorizados como
subproduto
subproduto.

O recurso ao uso de explosivos será esporádico. No entanto, poderá
pode ser necessário recorrer ao uso de
pólvora negra ou outras substâncias explosivas para esquartejar lajes muito grandes ou para desmontar
zonas de calcário sem aptidão ornamental. O dimensionamento dos diagrama de fogo a aplicar para
essas situações pontuaiss será feito caso a caso, devendo ser respeitadas todas as normas de
segurança.

3.4.2. Blocos
As operações principais que compõem o método de desmonte utilizado para a exploração de blocos de
calcário ornamental e que possibilitam o arranque da rocha e a sua preparação para futura
transformação encontram-se
se descritas no Quadro II.8.
À semelhança do que foi referido para o desmonte das lajes calcárias também na produção de blocos
poderá haver recurso ao uso de explosivos. Deste modo, o uso de pólvora negra ou outras substâncias
explosivas para desmontar zonas de calcário sem aptidão ornamental, apesar de ser uma operação
esporádica deverá cumprir todas as normas de segurança.
segurança. O dimensionamento dos diagrama de fogo a
aplicar para essas situações pontuais será também feito caso a caso.
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Quadro II.8 – Operações principais do método de desmonte utilizado na exploração de blocos.
1. PERFURAÇÃO

2. CORTE

3. DERRUBE

4. ESQUARTEJAMENTO

5. ESQUADRIAMENTO

O desmonte inicia-se
com a operação de
perfuração, sendo os
furos realizados com
o objetivo de definir
a dimensão do bloco
a desmontar
(talhada) e também
para a colocação do
fio diamantado.
Esses furos são
realizados através
do uso de uma
perfuradora.

Os cortes
executam-se
executam
através do
recurso ao fio
diamantado ou a
uma roçadora de
bancada.

O derrube da
talhada de calcário
individualizada
será realizada com
o auxílio de
almofadas
hidráulicas e de
escavadora
giratória ou de
uma pá
carregadora que
origina o
desequilíbrio da
talhada que cai
numa “cama” feita
de terras,
escombros e/ou
pneus.

A talhada, depois de
derrubada, será dividida em
blocos de dimensões
transportáveis, utilizando
guilhação ou corte com fio
diamantado. Esta operação é
bastante influenciada pelas
características de
fracturação do bloco.

O bloco de dimensão
transportável deve ser
regularizado (forma
paralelepipédica) através
da utilização de máquinas
corte e serragem de
pedra.

No caso em que
o maciço
apresente
fraturas
favoráveis a
individualização
dos blocos será
efetuada através
desses planos
de
descontinuidade.

Na Figura II.22 apresenta-se
se uma ilustração das várias operações que compõem o método de desmonte
do calcário para produção de blocos de rocha ornamental.
ornamental

3
5

1

Legenda:

2

12345-

Perfuração (perfuradora)
Corte (fio diamantado ou roçadora)
Derrube (almofadas hidráulicas e outros)
Esquadrejamento (fio diamantado e martelos)
Esquadriamento (monofios ou fio diamantado)

4

Fonte: Cortesia de A. BENETTI MACHINE S.R.L in PEREIRA, S., GUERREIRO, H. e LEITÃO, A. (1998).

Figura II.22 – Ilustração das operações que compõem o método de desmonte do calcário para produção
de blocos.
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4. GESTÃO DE ACESSOS
Os acessos ao Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal atualmente existentes serão para manter
durante a exploração, não se prevendo a criação
criaç de mais acessos (Desenho 2 e Desenho 3).
Por outro lado, os acessos no interior do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal terão como
principal função assegurar a circulação entre
e
as diversas pedreiras e o exterior,, podendo sofrer
alterações.. Cada pedreira possui a sua rede interna de acessos para permitir a circulação entre as
diversas zonas de trabalho.
que os trabalhos de lavra se
Os acessos no interior das áreas dee escavação serão adaptados à medida que
forem desenvolvendo. Da mesma forma, os
os novos acessos a criar serão construídos no maciço rochoso
à medida que a escavação for evoluindo em área e em profundidade.. De referir que não está prevista a
criação de novos acessos fora das áreas de escavação, mantendo-se
mantendo se os acessos existentes
inalterados.
Os acessos específicos a cada frente de desmonte, serão determinados em função do respetivo avanço
e das condições locais existentes. Deste modo, para facilitar a circulação interna dentro
den das áreas de
pedreira serão criados acessos específicos que permitirão uma melhor gestão do espaço. Esses
acessos serão construídos no maciço existente, à medida que a lavra evolui, devendo possuir uma
largura adequada para a circulação dos equipamentos
equipamento móveis das pedreiras.
Na exploração de acessos que servem mais do que uma pedreira, deverá existir uma coordenação entre
empresas de forma a garantir a acessibilidade de todas as pedreiras. Sempre que haja necessidade de
escavar zonas com acessos, deverá ser assegurada, previamente, a criação de acesso alternativo que
deverá ser sempre construído dentro da área de escavação. A exploração e consequente desativação
de acessos só poderá ter lugar quando os acessos alternativos
alter ativos possuírem as adequadas condições de
transitabilidade.
Todos os acessos deverão possuir boas condições de transitabilidade para a circulação dos veículos
pesados de expedição e dos equipamentos móveis. Os acessos deverão, ainda, possuir uma largura
que permita o cruzamento de veículos
culos pesados em condições de segurança.
Devido ao normal fluxo de veículos, todos os acessos deverão ser alvo manutenções periódicas, de
forma a que se mantenham em boas condições de transitabilidade. Essas manutenções terão como
objetivo facilitar o trânsito
sito e reduzir os custos e impactes associados à circulação. Nessas operações
serão utilizados os equipamentoss das pedreiras, principalmente as pás carregadoras. Para facilitar as
condições de transitabilidade e manter os pisos regulares, poderão ser utilizados
utilizados os resíduos de
extração devidamente compactados.
compactados Na manutenção de acessos comuns a maiss do que uma pedreira
deverá existir uma coordenação entre empresas relativamente aos trabalhos de manutenção a
desenvolver.
As rampas de acesso aos diferentes pisos
piso serão construídas no maciço rochoso à medida que a lavra
for evoluindo no sentido das cotas descendentes. Essas rampas possuirão a largura suficiente para a
circulação dos equipamentos de pedreira
pedre e uma inclinação máxima de 6ºº com a horizontal.
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5. TRANSFORMAÇÃO
AÇÃO DO RECURSO MINERAL
O processo de transformação do recurso mineral no Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal
difere, consoante a tipologia de pedreira (blocos ou laje) e de produto (blocos, lajes) ou subproduto
(agregados). Desta
esta forma, existem três
t tipos de transformação:
- Transformação primária dos blocos de rocha ornamental:
ornamental: os blocos de rocha ornamental
explorados, antes de serem expedidos das pedreiras sofrem, regra geral, uma transformação
primária de esquadriamento, proporcionando
proporciona
aos blocos uma forma paralelepipédica de faces mais
ou menos regulares. Esta transformação primária é realizada na pedreira ou junto do parque de
blocos, com o auxílio de máquinas de corte e serragem de pedra;
- Transformação primária das lajes: a produção das lajes é realizada com recurso a ferramentas
manuais ou mecânicas que quebram a pedra para dimensões comerciais padronizadas. Após a
transformação, as lajes são selecionadas pela cor e pela espessura e colocadas em paletes;
- Transformação do subproduto: a transformação (ou beneficiação) do subproduto é efetuada,
através da fragmentação (britagem) e classificação granulométrica (crivagem) dos materiais. No
Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal existem, atualmente, duas instalações de britagem
onde são
ão produzidos agregados para a construção civil (tout-venant)
(
) e para a indústria
indú
da cal (30120 mm).
A britagem é realizada através de britadores e moinhos e a crivagem por baterias de crivos que
procedem à seleção dos agregados e separação dos materiais estéreis
estéreis (essencialmente argilas).
Todo o processo de tratamento e beneficiação é realizado por via seca.
O transporte do material, é realizado, em alguns casos, por pá carregadora diretamente na
tremonha de alimentação. Nos restantes casos, o material que será britado é armazenado no
interior das pedreiras, em local especifico, para posteriormente ser transportado por dumper ou
camião até uma instalação de britagem.
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6. PARQUEAMENTO E EXPEDIÇÃO
EXPED
À semelhança do que foi referido para a transformação, também o parqueamento
parqueamento e expedição do
recurso mineral difere quanto ao tipo de pedreira (blocos ou laje) ou produto (blocos, lajes ou
agregados).
Os blocos prontos para venda são armazenados em parques no interior da área de exploração e são
expedidos em camiões dos clientes ou das empresas exploradoras. Esses
es parques de blocos possuem
acessibilidades próprias de modo a facilitar a circulação de veículos pesados.
Os blocos de rocha são armazenados em pilhas estáveis com um máximo de 3 blocos empilhados,
devendo ser deixadas
adas zonas de passagem seguras entre pilhas, quer para pessoas, quer para
equipamentos.
As lajes são armazenadas em paletes em locais próximo da saída da área de exploração, de modo a
facilitar a expedição que é realizada por camiões dos clientes.
Os agregados,
ados, provenientes das instalações de britagem e crivagem, serão armazenados em pilhas à saída
do circuito de britagem,, sendo posteriormente expedidos para o seu destino final. Os agregados são
expedidos em camiões próprios, subcontratados ou em camiões dos clientes, devendo ser garantido o
correto acondicionamento de forma a minimizar a emissão de poeiras ao longo do percurso.
percurso.
Todas as zonas de parque de produtos deverão ser construídas no maciço ou em áreas já modeladas,
modeladas
sem necessidade de qualquer tipo de impermeabilização. As zonas de parque poderão vir a ser alvo de
exploração posterior.
Os produtos armazenados em stock
ck são carregados para camiões através de pás carregadoras. Esses
camiões, seguindo as vias de acesso internas, transportam os produtos para o exterior, em direção aos
locais de consumo.

Pág. II.46

PLANO DE LAVRA

E.142309.02A.003.jm

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

7. RECURSOS HUMANOS
Em termos de recursos humanos existe
exist um quadro de pessoal afeto a cada pedreira,
pedreira necessário ao seu
normal funcionamento. No Quadro II.9 descriminam-se
se as principais categorias de recursos
recurso humanos
existentes no Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal.
Quadro II.9 – Principais categorias
ategorias dos recursos humanos.
CATEGORIA

FUNÇÃO

Gerentes

Gerir e organizar as atividades da empresa.
empresa

Encarregados

Programar e gerir os trabalhos de cada pedreira.
pedreira

Administrativos

Organizar e gerir os processos administrativos de cada pedreira.
pedreira

Condutores manobradores

Operar os equipamentos móveis das pedreiras: pás carregadoras,
escavadoras giratórias, dumpers,
dumpers etc.

Marteleiros

Operar com equipamentos de perfuração
(torres, martelos, entre outros).
outros)

Operador de máquinas de corte

Operar com as máquinas de fio diamantado e com as roçadoras de
bancada.

Motoristas

Conduzir camiões.

Operadores de máquinas de serragem

Operar com as monolâminas e com as máquinas de monofio.
monofio

Operários de manutenção

Gerir e proceder à manutenção dos equipamentos.
equipamentos

Além do pessoal afeto às pedreiras existe,
exist , ainda, um conjunto de consultores técnicos que procedem a
vários trabalhos relacionados com as ações de formação e com
com a otimização dos processos de
exploração e, bem assim, com os serviços de segurança e saúde no trabalho.
A responsabilidade técnica de cada pedreira é assegurada por um técnico que possui formação
adequada ao tipo de exploração, devendo estar devidamente registado na Direcção-Geral
Direcção
de Energia e
Geologia (DGEG).
O período de laboração irá decorrer, salvo situações pontuais, num só turno de 8 horas por dia, durante
5 dias
as por semana e 12 meses do ano, devendo estar salvaguardados os períodos de férias para todos
os trabalhadores, nos termos e legislação em vigor.
vigor As empresas poderão definir paragens anuais para
gozo de férias de todos os trabalhadores em simultâneo.
A atividade nas pedreiras deverá decorrer de uma forma continua, embora na exploração de laje ocorra
atualmente alguma descontinuidade nos trabalhos, função das circunstâncias do mercado.
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8. EQUIPAMENTOS
Os equipamentos a afetar às explorações deverão ser adequados e dimensionados aos trabalhos a
desenvolver. Cada pedreira terá o seu conjunto de equipamentos
equipamentos de forma a assegurar os trabalhos da
unidade extrativa. Esporadicamente, poderá ocorrer a cedência de equipamentos entre pedreiras,
sempre que se verifique necessário para o bom desempenho das explorações.
Os principais equipamentos a utilizar para assegurar os trabalhos de exploração nas pedreiras
encontram-se enumerados no Quadro II.10.
Quadro II.10 – Principais equipamentos afetos à exploração.
EQUIPAMENTO

FUNÇÃO

Pá carregadora

Efetuar o derrube das talhadas de rocha.
Transporte de blocos e de estéreis.
Proceder à remoção da terra vegetal
etal e de outras terras.
Proceder ao carregamento de camiões de expedição e de dumpers.
Proceder à regularização dos acessos e modelação topográfica.

Escavadora giratória

Proceder à remoção da terra vegetal e de outras terras.
Proceder ao derrube de talhadas de rocha.
Desagregar as lajes calcárias.
Proceder ao carregamento de dumpers.
Proceder à regularização dos acessos e modelação topográfica.

Dumper

Transporte dos estéreis (incluindo terras) para os depósitos temporários ou
definitivos, ou para unidades de beneficiação.

Camiões

Transporte dos blocos e lajes aos clientes.
Transporte dos estéreis (incluindo terras) para os depósitos temporários ou
definitivos, ou para unidades de beneficiação dentro ou fora da AIE.
AIE

Perfuradora e martelo
pneumático

Perfurar a rocha para colocar o fio diamantado.
Perfurar as talhadas de rocha derrubadas para a definição de blocos de
dimensão transportável e/ou de forma esquadriada.

Máquina de fio
diamantado

Corte do maciço rochoso para definição de talhadas de rocha a individualizar.
Esquartejamento dos blocos.

Roçadora de bancada

Corte do maciço rochoso para definição de talhadas de rocha a individualizar.

Monolâmina e monofio

Proceder ao esquadriamento dos blocos.

Unidades de beneficiação

Proceder à beneficiação dos estéreis de modo a poderem ser utilizados como
subprodutos (agregados ou outros)

Equipamento de rega

Efetuar a rega dos caminhos.

Compressor

Gerar ar comprimido para os equipamentos de perfuração.

Gerador

Gerar energia elétrica para alimentar unidades de beneficiação e instalações
de apoio.
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Além dos
os equipamentos referidos existem
e
nas pedreiras ferramentas mecânicas diversas a utilizar para
operações específicas. Ao longo da vida das
da pedreiras os equipamentos deverão ser substituídos,
s
à
medida que se tornarem obsoletos, com naturais melhorias para as condições de trabalho e para o
ambiente.
Eventualmente, serão utilizados equipamentos suplementares, em função da evolução tecnológica, se a
sua utilização significar uma melhoria para o desempenho das explorações.
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9. INSTALAÇÕES DE APOIO
As pedreiras do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal encontram-se
se dotadas de instalações
de apoio aos
os trabalhos de exploração. As instalações são módulos pré-fabricados
fabricados e/ou construídas em
alvenaria, com fundações
ões em betão. No Quadro II.11 encontram-se descritas todas as instalações
existentes.
Quadro II.11 – Instalações de apoio existentes no Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal.
INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO
UNIDADES DE BENEFICIAÇÃO

Unidades de britagem e crivagem

Atualmente existem duas instalações de valorização
(beneficiação) do material sem aptidão ornamental
(britagem e crivagem).

Unidades de transformação de
blocos

São unidades compostas por monofios e/ou monolâminas
para esquadriamento dos blocos para expedição.

Unidades de transformação de
lajes

Locais cobertos ou descobertos onde a transformação é
realizada com recurso a ferramentas manuais ou
mecânicas.

INSTALAÇÕES AUXILIARES
Escritório

Instalação de apoio administrativo.

Oficinas

Local onde são realizados os trabalhos de manutenção dos
equipamentos da pedreira.

Ferramentarias/armazéns

Local para armazenar peças e ferramentas.

Posto de transformação

Assegurar o fornecimento de energia elétrica às pedreiras.
pedreiras

Básculas

Pesagens dos produtos expedidos (geralmente
eralmente
localizam-se junto às entradas das pedreiras).

Depósitos de combustível

Armazenamento e abastecimento de combustível (gasóleo)
aos equipamentos.

Parque de automóveis

Local coberto ou descoberto para estacionamento de
automóveis dos trabalhadores ou de visitantes.
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INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO
INSTALAÇÕES SOCIAIS

Instalações de higiene

Assegurar as condições de salubridade e higiene para os
trabalhadores. As instalações de higiene compreendem
vestiários, equipados com duche e sanitários. Nos
vestiários devem existir cacifos individuais para os
trabalhadores guardarem os seus bens pessoais e roupas.
roupas
As condições de manutenção e limpeza destas instalações
deverão ser asseguradas regularmente, garantindo-se
g
a
sua higienização. Todas as instalações de higiene devem
ser dimensionadas para os funcionários existentes, de
acordo com as exigências legais e normativas.

Sala de refeições

Permitir a toma das refeições em condições de salubridade
e higiene. As salas de refeições devem ser dimensionadas
para os funcionários existentes e alvo de limpeza regular.
Neste local deverá existir um balde do lixo,
lixo para os
resíduos domésticos, o qual será objeto de recolha diária.
Local com os fármacos e utensílios para assegurar os
primeiros socorros. Este local deve localizar-se
localizar
numa zona
onde exista água corrente e um estojo com os fármacos e
utensílios necessários para atuar em caso de acidente.

Local de primeiros socorros

E.142309.02A.003.jm

O local deverá estar provido de maca, talas, cobertor e
outros equipamentos de emergência e de primeiros
socorros, em função da tipologia de pedreira e dos
trabalhos a realizar.
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10. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
ABASTECI
10.1. FORNECIMENTO DE ÁGUA
O processo de transformação de blocos desenvolvido
desenvolvid no Núcleo de Exploração de Pedreiras do
Codaçal envolve o consumo de água. Deste modo,
modo o abastecimento de água para uso industrial,
utilizado nas unidades de transformação e no corte e serragem da pedra é realizado através de
depósitos/cisternas existentes nas pedreiras que são regularmente abastecidos por captações públicas
ou privadass ou por água da rede pública. A água para a rega dos acessos é também fornecida a partir
desses depósitos/cisternas.
A água para uso doméstico (instalações de higiene) é proveniente da rede de abastecimento público ou
de captações de água sendo transportada para a pedreira em depósito/cisterna.. A água para consumo
humano é adquirida engarrafada.
A utilização da água das captações
ões para consumo humano apenas poderá ocorrer desde que sejam
garantidos os parâmetros estabelecidos na legislação vigente29.

10.2. FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE
ELE
O fornecimento de energia elétrica para as atividades de extração e transformação e para as
instalações de apoio é assegurado por postos de transformação (PT) ou geradores, que já se encontram
instalados.

10.3. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
COMBU
O combustível utilizado nos equipamentos móveis e geradores é o gasóleo.. O abastecimento do
gasóleo a esses equipamentos é realizado através de depósitos instalados nas pedreiras ou através de
autotanques que se deslocam às pedreiras para o respetivo abastecimento em cumprimento das
melhores práticas ambientais, com o objetivo de evitar derrames acidentais.
As zonas de abastecimento de combustível deverão ser impermeabilizadas e dotadas de um sistema de
recolha de águas residuais para um separador de hidrocarbonetos ou,
ou no caso dos autotanques,
autotanques deverá
ser colocado um tabuleiro metálico no solo imediatamente por baixo do ponto de abastecimento,
prevenindo um derrame inadvertido de gasóleo.
O abastecimento de gasóleo e a manutenção dos depósitos é realizado pelos respetivos fornecedores.

29

Decreto-lei n.º 306/2007, de 27 de agosto que estabelece o regime da qualidade da água para consumo humano.
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11. DRENAGEM E ESGOTOS
A drenagem das águas pluviais, mesmo em períodos de maior intensidade e quantidade de
precipitação, efetua-se naturalmente através das fendas e fraturas do maciço rochoso,
rochoso escoando-se e
infiltrando-se
se no substrato calcário. Desta forma, a escorrência superficial prevista é reduzida. Ainda
assim, no caso de ocorrer acumulação pontual de água na zona mais profunda das
da pedreiras, situação
pouco provável, deverá ser prevista a sua bombagem e encaminhamento para o sistema de drenagem
natural. As descargas de água no sistema de drenagem natural deverão ser devidamente
dev
licenciadas
junto das entidades da tutela, uma vez que se trata de uma utilização do domínio hídrico.
Na envolvente das cortas das pedreiras deverão ser criadas valas de drenagem periféricas sempre que
necessário e que serão adaptadas
adapta
ao longo da vida das explorações, para desvio das águas pluviais
superficiais, promovendo a sua infiltração lateral e escoamento para o sistema de drenagem natural.
Relativamente aos esgotos domésticos produzidos nas instalações higieno-sanitárias,
higieno
o seu
encaminhamento será feito para fossas estanques,
estanques, sendo regularmente esgotadas por entidades
devidamente licenciadas.. Todas as pedreiras deverão adotar este sistema de gestão dos efluentes
domésticos.
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12. GESTÃO DE RESÍDUOS
12.1. RESÍDUOS MINEIROS
A experiência acumulada
lada na atividade de extração de calcário ornamental no Núcleo de Exploração de
Pedreiras do Codaçal,, permite um conhecimento suficiente da quantidade expectável de resíduos
mineiros. Assim, estima-se
se uma média de cerca de 55 % de rejeitados na exploração de blocos e de
90 % de rejeitados na exploração de lajes, essencialmente constituídos por blocos de rocha (sem
aptidão ornamental), pedras,, lamas e algumas terras assumindo os códigos LER30 apresentados no
Quadro II.12.
Quadro II.12 – Resíduos mineiros gerados pela atividade das pedreiras.
TIPO DE RESÍDUO

CÓDIGO LER

Resíduos da extração de minérios não metálicos

01 01 02

Resíduos de corte e serragem de pedra

01 04 13

Lamas e outros resíduos de perfuração contendo água doce

01 05 04

DESTINO

Valorização na
recuperação
ecuperação paisagística
das pedreiras
pedreira ou outras
operações de valorização

São, ainda, produzidos resíduos nas unidades industriais de britagem caracterizados pelos
pel códigos
LER31 apresentados no Quadro II.13.
II.13. Esses resíduos, ocorrem em quantidades praticamente
insignificantes (inferior a 5 %), sendo constituídos,
constituídos maioritariamente, por terras e argilas.
Quadro II.13 – Resíduos mineiros gerados pela atividade de britagem.
TIPO DE RESÍDUO

CÓDIGO LER

Gravilhas e fragmentos de rocha

01 04 08

Areias e argilas

01 04 09

Poeiras e pós

01 04 10

DESTINO

Valorização na recuperação
ecuperação
paisagística dass pedreiras

O material produzido nas pedreiras
pedreira sem aptidão ornamental será enquadrado no processo de
recuperação paisagística (cerca de 50 %), mais concretamente na modelação das áreas exploradas, ou
valorizado como subproduto para outras indústrias (cerca de 50 %).

30
31

Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março.
Idem.
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A definição
ção dos locais de deposição desses
desses materiais deverá ter em conta a análise ambiental,
paisagísticaa e funcional de cada pedreira. A gestão dos resíduos deverá integrar as medidas previstas
no PGRE, constante do Anexo I deste Projeto Integrado.

12.2. RESÍDUOS NÃO MINEIROS
Os resíduos não mineiros resultantes da normal atividade industrial de cada pedreira são apresentados
no Quadro II.14.
Quadro II.14 – Resíduos gerados pela atividade industrial.
TIPO DE RESÍDUO

CÓDIGO LER32

Óleos sintéticos de motores,
transmissões e lubrificação

13 02 08

Pneus usados

16 01 03

DESTINO

Operador de gestão de resíduos
Filtros de óleo

16 01 07

Metais ferrosos (sucatas)

16 01 17

Resíduos biodegradáveis de
cozinhas e cantinas

20 01 08

Lamas de fossas estanques

20 03 04

Serviços municipalizados ou
operador de resíduos

Todos os resíduos não mineiros produzidos deverão ser alvo de gestão nos termos do Decreto-Lei
n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.
junho Os
resíduos não mineiros não identificados no Quadro II.14 também deverão ser alvo de gestão nos termos
do referido diploma.
As manutenções ligeiras dos equipamentos são realizadas nas oficinas existentes nas pedreiras, pelo
que estas deverão estar preparadas para assegurar a correta
correta gestão dos resíduos ali produzidos. As
manutenções e reparações mais complexas são realizadas nas oficinas dos representantes de cada
marca que farão a gestão dos resíduos ali produzidos.
A gestão das lamas das fossas sépticas, será assegurada pelos serviços
serviços municipalizados ou por outra
entidade credenciada.

32

Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março.
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Os resíduos sólidos urbanos a produzir nas instalações sociais serão encaminhados para os
contentores municipais ao final de cada dia de trabalho.
A gestão dos resíduos não mineiros deverá integrar as medidas previstas no PGRE,, constante no Anexo
A
I
deste Projeto Integrado.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. ENQUADRAMENTO
O Plano de Deposição descreve os procedimentos de gestão dos resíduos de extração33 (estéreis) a
aplicar na modelação topográfica na área do Projeto Integrado,, compatibilizando as tarefas de
deposição com as atividades
ividades de lavra e de recuperação paisagística. A implementação do Plano de
Deposição garantirá, assim, o enquadramento em termos paisagísticos,
paisagísticos, ambientais e de segurança,
segurança da
área a afetar
ar pela exploração e a correta
corre gestão dos resíduos de extração a produzir.
Neste contexto, perspetiva-se
se que o Plano de Deposição,, juntamente com o Plano de Lavra e o Plano
Ambiental e de Recuperação Paisagística,
Paisagísti venha a permitir:
- Uma ocupação de áreas bem definida que permita que a lavra e a recuperação paisagística
evoluam em concomitância;
concomitância
- A revitalização e a requalificação ambiental do espaço a ocupar pelas explorações durante e após a
atividade extrativa;
- A minimização dos impactes ambientais, através da adoção de medidas de prevenção na
exploração.
A abordagem metodológica deste Plano de Deposição enquadra-se no Decreto--Lei n.º 10/2010, de 4 de
fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei
Decreto
n.º 13/2013, de 22 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico a
que está sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais,
minerais
designados resíduos de extração.
extração Dada a grande quantidade de resíduos de extração a produzir pelas
explorações, o Plano de Deposição terá como principal função promover a gestão desses materiais,
compatibilizando as tarefas de deposição com as atividades
a ividades de lavra e de recuperação paisagística.
Conforme referido, a gestão integrada dos resíduos de extração das 5 AIE encontra-se
encontra
detalhada no
Plano de Gestão dos Resíduos de Extração (PGRE) do Projeto “Sustentabilidade Ambiental da Indústria
Extrativa - Exploração Sustentável de Recursos no Maciço Calcário Estremenho”,
Estremenho” do qual o presente
Projeto Integrado faz parte integrante.
integrante Assim, neste
este Plano de Deposição são apresentadas as regras e
medidas a aplicar na gestão dos resíduos de extração produzidos no Núcleo de Exploração de
Pedreiras do Codaçal.
De referir que oss resíduos de extração a produzir sãoo considerados inertes e irão integrar a recuperação
paisagística das áreas a intervencionar (reabilitação e modelação topográfica), ou seja, serão aplicados
nos vazios de escavação. Deste modo o Plano de Deposição enquadra-se
enquadra
no artigo 40.º do
Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 13/2013, de 22 de fevereiro, e
foi projetado de modo a cumprir os seguintes requisitos:
- Estabilidade dos resíduos de extração, nos termos do disposto na alínea d) do n.º1 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, com as necessárias adaptações;

33

Assim
ssim designados nos termos do Decreto-Lei
Decreto
n.º 10/2010, de 4 de fevereiro,, alterado pelo Decreto-Lei
Decreto
n.º 13/2013, de 22 de
fevereiro.
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- Evitar a poluição do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas, nos termos do disposto
no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, com as necessárias adaptações;
- Garantir a monitorização dos resíduos de extração e dos vazios de escavação, nos termos dos n.º 3
a 5 do artigo 13.º Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, com as necessárias adaptações.
No caso concreto das bacias de lamas que venham a ser
se necessário construir para o armazenamento
temporário dos resíduos do corte e serragem de pedra, o seu licenciamento deverá ocorrer com o
licenciamento da respetiva pedreira,
pedreira conforme estabelece o disposto no artigo 37º do Decreto-Lei
n.º 10/2010, de 4 de fevereiro,, alterado pelo Decreto-Lei n.º 13/2013, de 22 de fevereiro.
fevereiro Deste modo,
cada Plano de Pedreira deverá contemplar o respetivo projeto de construção, exploração e
encerramento e o plano de gestão de resíduos dessas instalações de resíduos conforme
onforme definido nos
números 1, 2 e 3, do referido artigo 37.º. Com a cessação da atividade extrativa e no âmbito do
processo de recuperação paisagística, as lamas deverão ser incorporadas nos vazios de escavação.

1.2. OBJETIVO
O Plano de Deposição tem como objetivo principal
principal a gestão dos resíduos de extração que irão
incorporar as operações de modelação topográfica do processo de recuperação paisagística.
Pretende-se
se que a deposição seja ordenada e integrada e que não prejudique o aproveitamento racional
do recurso mineral. Pretende-se,
se, ainda, um enquadramento morfológico com a envolvente e a
minimização dos impactes paisagísticos decorrentes da exploração.
Conforme referido, os resíduos de extração a produzir na exploração das pedreiras serão valorizados na
recuperação paisagística ou aplicados como matéria-prima
matéria prima noutras indústrias (produção de agregados
ou cal, conforme já se verifica atualmente). Quanto à valorização dos resíduos de extração,
extração verifica-se
que já é prática corrente a utilização de parte dos resíduos como matéria-prima
matéria prima para outras indústrias,
nomeadamente, a indústria de cal e a produção de agregados.
agregados. Neste caso concreto, a gestão dos
resíduos de extração não se encontra contemplada neste Plano de Deposição, mas sim no Plano de
Lavra (capítulo 12 do Plano de Lavra),
Lavra uma vez que nesse caso se trata de um subproduto da atividade
principal que são as rochas ornamentais.
ornamentais
Em termos genéricos, a melhoria de desempenho ao nível da gestão dos resíduos de extração passará,
necessariamente, pela prevenção e redução,
redução previamente à valorização.
No que respeita à aplicação
icação dos princípios da prevenção e redução, haverá, em tese, espaço para que
as empresas exploradoras adotem ou desenvolvam métodos de desmonte seletivo e definam de forma
criteriosa na frente de desmonte quais os materiais que constituirão estéreis (resíduos
(resíduos de extração) e
quais serão recurso mineral com valor comercial (rocha ornamental).. As operações de esquartejamento
e esquadriamento, nas pedreiras de blocos, e o corte de pedra, nas pedreiras de laje, deverão ser
realizadas de forma a reduzir tanto quanto
quanto possível a produção de resíduos de extração.
A eliminação, entendida como a deposição
depos
definitiva em escombreiras34, deverá constituir a última
opção de gestão, justificando-se
se apenas quando seja técnica ou financeiramente inviável a sua
valorização. A eliminação em escombreiras decorre atualmente de forma desordenada e,

34

Definidas como instalações de resíduos nos termos do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro,, alterado pelo Decreto-Lei
Decreto
n.º 13/2013, de 22 de fevereiro.
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maioritariamente, individualizada, tendo cada pedreira a sua escombreira. Acresce, ainda, que a maior
parte das escombreiras existentes
existente no Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal se encontra sobre
recurso mineral ainda passível de exploração. Atendendo a que o Plano de Lavra prevê a exploração
dessas áreas de escombreira, o Plano de Deposição pretende, igualmente, proceder à gestão dos
resíduos de extração aí existentes.
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2. CARACTERIZAÇÃO
AÇÃO DOS MATERIAIS PARA DEPOSIÇÃO
2.1. TIPOLOGIA
Os resíduos de extração são aqueles
aqueles que estão diretamente relacionados com as atividades de
extração e/ou transformação de pedra e constituem, de um modo geral, os estéreis das pedreiras.
Os resíduos da extração podem classificar-se
classificar
de acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de março,
como “Resíduos
Resíduos de extração de minérios não metálicos”,
metálicos com o código LER 01 01 02. Nas operações
de transformação são também produzidos resíduos que se classificam como “Resíduos
“Resíduos do corte e
serragem de pedra”,
”, com o código LER 01 04 13.
Nas operações acessórias da exploração, em algumas pedreiras, são ainda produzidos resíduos em
quantidades exíguas, designadamente, “Lamas
“Lamas e outros resíduos de perfuração contendo água doce”,
doce
com o código LER 01 05 04.
No Quadro III.1 apresenta-se
se a designação dos resíduos de extração e respetivos códigos LER.
Quadro III.1 – Identificação dos resíduos de extração.
CÓDIGO LER35

DESIGNAÇÃO

01 01 02

Resíduos da extração de minérios não metálicos

01 04 13

Resíduos do corte e serragem de pedra

01 05 04

Lamas e outros resíduos de perfuração contendo água doce

São, ainda, produzidos resíduos (também estéreis) nas unidades industriais de britagem que assumem
os códigos LER36 apresentados no Quadro III.2. Esses resíduos, ocorrem
orrem em quantidades praticamente
insignificantes (inferior a 5 %), sendo constituídos,
constituídos maioritariamente, por terras e argilas.
Quadro III.2 – Resíduos de extração gerados pela atividade de britagem.

35
36

TIPO DE RESÍDUO

CÓDIGO LER

Gravilhas e fragmentos de rocha

01 04 08

Areias e argilas

01 04 09

Poeiras e pós

01 04 10

DESTINO

Recuperação paisagística da
pedreira

Portaria n.º 209/2004, de 3 de março.
Idem.
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2.2. NATUREZA QUÍMICA E FÍSICA
FÍ
Os resíduos de extração podem ser caracterizados como inertes e constituem os estéreis das pedreiras
ou das operações acessórias de transformação de pedra. Um resíduo inerte, nos termos da alínea x) do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro,
feverei alterado pelo Decreto-Lei
Lei n.º 13/2013, de 22 de
fevereiro,, é todo aquele que “(…)
“
reúne as seguintes características:
- i)) Não é suscetível de sofrer transformações físicas, químicas ou biológicas importantes;
importantes
- ii)) Não é solúvel nem inflamável, nem tem qualquer
qualquer outro tipo de reação física ou química;
química
- iii)) Não é biodegradável;
biodegradável
- iv)) Não afeta negativamente outras substâncias com as quais entre em contacto de forma
suscetível de aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a saúde humana;
humana
- v) Possui lixiviabilidade
idade total, conteúdo poluente e ecotoxicidade do lixiviado insignificante;
insignificante
- vi)) Não põe em perigo a qualidade das águas superficiais e ou subterrâneas; (…)”.
(…)
Os resíduos de extração apresentam-se
apresentam se na forma sólida, com características físicas variáveis, tanto
tant em
dimensões granulométricas como em formatos. São constituídos por materiais essencialmente
carbonatados, equivalentes à rocha ornamental, de natureza carbonatada e alumino-silicatada
alumino
no caso
dos materiais resultantes da carsificação do calcário, ou por terras vegetais.
Apesar de possuírem alguma variabilidade, os resíduos de extração podem ser considerados em três
categorias com base nas suas características físicas37:
•

Solos e rochas: correspondem às terras vegetais, materiais resultantes da carsificação dos
calcários e rochas margo-calcárias
margo
e calco-dolomíticas
dolomíticas sem aptidão ornamental;

•

Blocos de pedra: correspondem a rochas naturais de natureza calcária equivalente à da rocha
ornamentall e que resultam do esquartejamento e esquadriamento das talhadas, nas pedreiras de
blocos, ou do corte da pedra, nas pedreiras de laje. Correspondem,
Correspondem, também, a pedras de
dimensões variáveis dos calcários sem aptidão ornamental (como são o caso dos
do vidraços nas
pedreiras de blocos) e que são produzidos em grandes quantidades nas frentes de desmonte;

•

Lamas: correspondem às lamas do corte e serragem de pedra e apresentam-se
apresentam na forma líquida.
Correspondem a uma mistura de água com partículas finas,
finas resultante do processo de corte da
rocha ornamental.

2.3. ORIGEM
Os resíduos de extração são aqueles que são produzidos no decorrer das operações de exploração das
pedreiras. Os resíduos são produzidos como resultado da atividade principal que são as rochas
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De referir que não existe enquadramento legal para a atribuição destas categorias, pois trata-se
trata se apenas de uma análise física dos
resíduos, com caráter subjetivo.
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ornamentais. As quantidades e formas que os resíduos apresentam dependem
dependem das operações que os
geraram.
O ciclo de produção nas pedreiras de bloco ou laje encontra-se
encontra se detalhado no Plano de Lavra
(capítulo 3.1). Em termos de operações unitárias principais da atividade extrativa produtoras de
resíduos de extração destacam-se
se o desmonte, o esquartejamento e o esquadriamento..
De um modo geral, é no desmonte que se produzem as maiores quantidades de resíduos de extração,
em particular nas pedreiras de blocos,
blocos pelos volumes que movimentam.. De facto, a produção de
calcário ornamental, de resto como em todos os sectores das rochas ornamentais, está muito
dependente de fatores estéticos e geológicos
eológicos que determinam a sua aptidão.
A operação de esquartejamento consiste na redução dos blocos conferindoconferindo-lhes dimensões
transportáveis, pelo que os resíduos são produzidos, comparativamente, em menor quantidade.
Situação idêntica ocorre na operação de corte da pedra nas pedreiras de laje.
O esquadriamento tem por objetivo a regularização das faces dos blocos para serem transportados para
o exterior. Decorrente dessa operação de esquadriamento são produzidos resíduos do corte e serragem
de pedra e as lamas da perfuração no corte com máquinas de fio diamantado ou monofio.

2.4. DESTINO DOS MATERIAIS
A quantificação dos resíduos de extração produzidos varia de pedreira para pedreira, podendo atingir,
de um modo geral, relações estéril/minério (REM) da ordem de 1:1, 2:1 e mesmo 3:1. No caso concreto
do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal foi considerado um rendimento médio de cerca de
45 % para os blocos que equivale a uma REM de 1,2:1 (incluindo o material sem aptidão ornamental), e
para a laje um rendimento
imento de 10%, que equivale a uma REM de 9:1. O rendimento das explorações
conjugado com o empolamento que os materiais possuem depois de explorados conduzem
necessariamente a volumes de resíduos de extração bastante significativos.
De acordo com o cálculo de reservas, verifica-se
verifica
que serão produzidos no Núcleo de Exploração de
3
Pedreiras do Codaçal cerca de 23 355 350 m de resíduos de extração. Esse volume corresponde à
quantidade de resíduos de extração a produzir (já com um fator de empolamento 1,25) acrescidos dos
resíduos existentes em escombreiras.
O Plano de Deposição terá como objetivo principal a gestão dos resíduos de extração que serão
utilizados na modelação das pedreiras e que contribuirão para o processo de recuperação paisagística.
No entanto, oss volumes envolvidos e as dificuldades de espaço que as pedreiras de rocha ornamental
enfrentam faz prever a necessidade de valorizar os resíduos de extração noutras
outras operações
(nomeadamente a utilização como matéria-prima
matéria
para a produção de agregados ou cal, à semelhança
do que ocorre atualmente). Deste modo, os resíduos de extração serão valorizados numa de duas
operações possíveis:
•

Na recuperação paisagística como materiais para fazer face à modelação topográfica das
pedreiras;

•

Em outras operações de valorização, com destaque para a utilização como matéria-prima
matéria
na
produção de agregados ou cal.

No Quadro III.3 apresentam-se
se os volume envolvidos em cada uma dessas
dess operações de valorização.
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Quadro III.3 – Destino dos resíduos de extração.
PARÂMETRO

QUANTIDADE [m3]

Total de resíduos de extração com empolamento

23 355 350

Volume a valorizar na modelação

11 597 140

Volume a valorizar noutras operações

11 758 210
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3. MÉTODO CONSTRUTIVO
3.1. CONSTRUÇÃO E GEOTECNIA
GEOTECNI
A modelação topográfica proposta (Desenho 5) utilizará os estéreis a produzir e ainda os já existentes
nas escombreiras que serão utilizados para modelação e suavização dos taludes de escavação (no
preenchimento
enchimento dos vazios de escavação).
escavação
A modelação topográfica com os estéreis pretende incrementar a estabilidade dos taludes de escavação
e ao mesmo tempo enquadrar as áreas intervencionadas na paisagem envolvente. É ainda objetivo da
modelação topográfica criar as condições adequadas à implementação e desenvolvimento das
d
plantações e sementeiras previstas no processo de recuperação paisagística
paisagí
(Desenho 6).
A modelação topográfica será desenvolvida consoante os objetivos pretendidos noo Plano Ambiental e
de Recuperação Paisagística.
aisagística. Deste modo, na área
áre de exploração de laje, pretende--se a criação de
uma zona de prado que sirva de alimento às aves, pelo que será realizada uma modelação suave do
terreno, em flanco de encosta, conforme se ilustra na Figura III.1. De referir que será deixada a primeira
bancada de desmonte com a configuração final da lavra, com o objetivo de criar condições à nidificação de
algumas aves.
Deposição

Modelação

Maciço in
situ

Estéreis

Maciço in
situ

Talude de
escavação

Talude de
escavação

Estéreis

Figura III.1 – Perfil esquemático do método construtivo para a zona das lajes.
lajes
A área de exploração para blocos na zona central do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal (a
Norte da adutora) seguirá
rá uma metodologia de modelação topográfica semelhante à preconizada para a
zona das lajes. Contudo, o objetivo para essa área será a reposição das condições de transitabilidade
do acesso que será intervencionado pela lavra e a suavização dos taludes de escavação,
escavação, pelo que será
realizado um enchimento quase total da área a escavar, com criação de uma zona ligeiramente
aplanada. Será também deixada a primeira bancada de desmonte com a configuração final de
escavação, para permitir a criação de condições à nidificação
ni
de algumas aves (Figura III.2).
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Deposição

Modelação

Maciço in
situ

Estéreis

Maciço in
situ

Talude de
escavação

Estéreis

Talude de
escavação

Figura III.2 – Perfil esquemático do método construtivo para a zona de blocos a Norte da adutora.
adutora
Na zona mais a Sul do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal serão criadas duas áreas de
escombreira para armazenamento de uma grande quantidade de estéreis,
estéreis em zonas já finalizadas pela
lavra, nos extremos Este e Oeste da área, à medida que a lavra for evoluindo. A criação dessas duas
áreas terá dois objetivos principais:
- Criar condições espaciais para fazer face à problemática do armazenamento de parte dos estéreis a
produzir;
- Criar barreiras que minimizem os impactes visuais à envolvente.
As escombreiras serão desenvolvidas na retaguarda das operações de lavra, facilitando a deposição
dos estéreis à medida que são produzidos e evitando, assim, a criação de novas escombreiras com a
consequente necessidade de remoção. A construção será realizada de baixo para cima, com bancadas
de 10 m de altura e com uma inclinação final de 25º com a horizontal. Entre as diferentes bancadas de
deposição, serão deixados patamares
patam
com 10 m de largura, conforme se ilustra na Figura III.3.
Na escombreira do lado Este e na zona central da área serão criadas extensas plataformas, com o
objetivo
tivo de recriar o habitat de laje calcária, característico da região. A laje calcária será conseguida
através da deposição de blocos de pedra que serão depositados de forma a criar uma zona aplanada.
Os taludes de escavação na zona central da área ficarão com a configuração final de escavação,
escavação para
permitir o desenvolvimento do habitat de escarpa, também característico da região,
região propício à
nidificação de aves (Figura III.4).
III.4
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Deposição

Maciço in
situ

Talude de
escavação

Estéreis

Modelação

Maciço in
situ

Talude de
escavação

Estéreis

Figura III.3 – Perfil esquemático do método construtivo para as
a zonas de escombreira.
escombreira

Talude de
escavação
10 m

Maciço in
situ

3m

Figura III.4 – Perfil esquemático para a criação das escarpas para nidificação de aves.
aves
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3.2. ACESSOS
Os acessos destinados às tarefas de deposição serão os mesmos utilizados nas
as atividades de extração.
De facto, tratando-se
se de uma deposição concomitante com a lavra e que acompanha esta última, os
acessos executados para a extração servem de forma competente as atividades de deposição.
Relativamente aos acessos finais, a utilizar
utiliza na fase pós-exploração,
exploração, a modelação proposta prevê o
restabelecimento
estabelecimento das acessibilidades dentro das áreas a intervencionar, com ligeiras modificações
(Desenho 6).

3.3. SISTEMAS DE DRENAGEM
Conforme referido, a drenagem das
da águas pluviais, mesmo em períodos de maior intensidade e
quantidade de precipitação, ocorre naturalmente através das fendas e fraturas do maciço rochoso,
escoando-se e infiltrando-se
se no substrato calcário. Os estéreis a produzir terão características
semelhantes a um ambiente poroso que irá igualmente facilitar a infiltração das águas. Desta forma, a
escorrência superficial
uperficial prevista é reduzida.
Ainda assim, noo caso de ocorrer acumulação pontual de água nas
na zonas em modelação,
modelação situação pouco
provável, deverá ser prevista a sua bombagem e encaminhamento para o sistema de drenagem natural.
As descargas de água no sistema de drenagem natural deverão ser devidamente licenciadas junto das
entidades da tutela, uma vez
ez se trata de uma utilização do domínio hídrico.
No topo dos taludes em modelação deverão ser criadas valas de drenagem periféricas sempre que
necessário e que serão adaptadas
adapta
ao longo da evolução os trabalhos,, para desvio das águas pluviais
superficiais, promovendo a sua infiltração e escoamento para o sistema de drenagem natural.

3.4. REABILITAÇÃO DA ÁREA
Pelo que foi referido, a modelação dos vazios de escavação não deverá carecer de cuidados especiais,
uma vez que o método construtivo, a inclinação máxima prevista
prevista para a modelação do terreno e os
materiais envolvidos não fazem prever qualquer tipo de problemas, oferecendo boas condições de
estabilidade e segurança.
Apesar disso, deverão ser realizadas atividades de manutenção e monitorização que deverão ser
incorporadas nas restantes atividades a desenvolver,, dispensando a definição de medidas especiais,
especiais
com o objetivo de garantir as condições de segurança para pessoas e equipamentos.
equipamentos Assim, as
empresas exploradoras deverão assegurar a manutenção das áreas porr um período de 2 anos depois
de terminadas as operações de recuperação paisagística, de forma a garantir as adequadas condições
de segurança e enquadramento ambiental, e, caso se venha a considerar necessário, implementar
medidas corretivas.
Todas as áreass de deposição de estéreis serão alvo de integração paisagística, após modelação, através do
espalhamento de terra vegetal, de fertilização e de sementeiras e plantações. Os trabalhos a realizar no
âmbito da reabilitação das áreas
área afetadas pela deposição de estéreis encontram-se
encontram
apresentados em
pormenor no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) que se apresenta na Parte V.
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Plano de Segurança e Saúde (PSS) é um documento específico que deverá ser elaborado para cada
pedreira e apresentado no respetivo Plano de Pedreira. Neste Projeto Integrado apresentam-se
apresentam
as
medidas e orientações que deverão ser seguidas para a elaboração do PSS de cada unidade extrativa.
Para a elaboração das orientações ao nível da Segurança e Saúde
Saúde foram respeitadas as determinações
do Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio,
aio, relativo ao Regulamento Geral de Segurança e Higiene no
Trabalho nas Minas e Pedreiras, bem como as exigências da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro e
n.º 102/2009, de 10 de setembro.
tembro.
Foi, também, tido em consideração o Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de novembro,
ovembro, que estabelece as
prescrições mínimas de saúde e segurança a aplicar nas indústrias extrativas a céu aberto e
subterrâneas e a Portaria n.º 198/96, de 4 de junho, que estabelece as prescrições mínimas de
segurança e saúde nos locais de trabalho e postos de trabalho. Foi,
Foi ainda,
ainda atendida a principal
regulamentação e normalização vigente aplicável a pedreiras.
De referir que o PSS é um documento dinâmico que deve ser objeto de revisão periódica, sempre que o
seu conteúdo se verifique desajustado à luz da legislação vigente, da política da empresa, da realidade
da pedreira, do trabalho, dos equipamentos, dos trabalhadores e das instalações, ou de qualquer outra
situaçãoo que interfira diretamente com a segurança e saúde e comprometa
comprometa a aplicação prática do
mesmo.
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2. POLÍTICA A SEGUIR PELAS
PE
EMPRESAS
A política de segurança e saúde deverá ser definida pelas respetivas gerências ou administrações,
consoante estejam em causa sociedades
iedades por quotas ou sociedades anónimas, respetivamente. As
empresas deverão assumir o compromisso de acompanhar e desenvolver o trabalho necessário para
concretizar as respetivas políticas de segurança e saúde. As políticas devem ser definidas com rigor,
rigor no
que respeita à realidade das respetivas pedreiras, assentando nos seguintes princípios:
- Comprometer-se
se a cumprir a legislação vigente em matéria de segurança e saúde no trabalho
aplicável a pedreiras;
- Projetar e manter em funcionamento os locais de trabalho,
tr
de forma a isentá-los
los de perigo para os
trabalhadores;
- Assegurar que todas as tarefas que envolvam riscos sejam realizadas por pessoas competentes e
com preparação adequada;
- Combater o recurso a processos de trabalho ou operações que possam pôr em risco a integridade
dos trabalhadores, direta ou indiretamente envolvidos;
- Comunicar aos trabalhadores as instruções de segurança, para que as mesmas sejam entendidas
por estes;
- Assegurar que os meios de comunicação, tanto no interior da pedreira como para o exterior, sejam
mantidos em ótimas condições de funcionamento;
- Facultar meios de evacuação e de salvamento eficientes e seguros e instalações de primeiros
socorros adequadas;
- Manter em boas condições os acessos e vias de circulação da pedreira, de modo a não afetarem a
segurança dos trabalhadores;
- Efetuar a manutenção e controlo periódico dos equipamentos, de modo a mantê-los
mantê los em condições
de segurança;
- Sinalizar adequadamente a exploração de modo a alertar para os perigos existentes;
- Fazer cumprir as obrigações
igações dos trabalhadores, como agentes ativos de segurança e saúde, de
modo a que todos zelem pela sua segurança, pela dos companheiros e de terceiros;
- Sensibilizar os trabalhadores para o uso dos equipamentos de trabalho e de proteção coletiva e
individual
al de acordo com a legislação vigente;
- Mobilizar todos os recursos financeiros e humanos necessários à implementação do sistema de
gestão de segurança e saúde no trabalho;
- Rever periodicamente o sistema, de modo a avaliar e a melhorar o seu desempenho.
Os principais objetivos em matéria de segurança e saúde no trabalho deverão estar relacionados com a
sinistralidade, as doenças profissionais, a proteção coletiva, os equipamentos de proteção individual, a
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sinalização, os meios de emergência e de primeiros socorros,
socorros, a comunicação interna e a formação e
sensibilização dos trabalhadores.
Para pôr em prática cada uma das políticas das empresas deverão ser atendidos os seguintes princípios
gerais da prevenção, dando conhecimento dos mesmos aos seus trabalhadores, a clientes, a
fornecedores e a visitantes:
- Avaliar os riscos;
- Combater os riscos na origem;
- Minimizar os riscos impossíveis de eliminar;
- Adaptar o trabalho ao homem;
- Atender à evolução tecnológica;
- Dar prioridade à proteção coletiva face à proteção individual;
individ
- Informar e formar os trabalhadores.
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3. REGULAMENTAÇÃO E NORMALIZAÇÃO
NOR
A principal regulamentação e normalização vigente aplicável a pedreiras, a qual deverá servir de base à
elaboração do PSS de cada pedreira, é apresentada no Quadro IV.1.. Todas as empresas deverão dar
cumprimento a essa regulamentação e normalização, de forma a assegurar o cumprimento das regras
de segurança e saúde no trabalho.
Quadro IV.1 – Legislação e normalização de segurança e saúde no trabalho aplicável às pedreiras.
INSTRUMENTO

DESCRIÇÃO

LEGISLAÇÃO LABORAL E DE ENQUADRAMENTO DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE
Lei n.º 7/2009
(de 12 de Fevereiro)

Aprova a revisão do Código do Trabalho.

Lei n.º 102/2009
(de 10 de Setembro)

Regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção da segurança
e da saúde de acordo com o art.º 284º do Código do Trabalho.
EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE PEDREIRAS

Decreto-Lei n.º 90/90
(de 16 de Março)

Disciplina o regime geral de aproveitamento dos recursos geológicos.

Decreto-Lei n.º 270/2001
(de 6 de Outubro)

Aprova a Lei de Pedreiras.

Dec. Lei n.º 340/2007
(de 12 de Outubro)

Altera e Republica o Decreto-Lei
Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro.

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM PEDREIRAS
Decreto-Lei n.º 324/95
(de 29 de Novembro)

Transpõe para o direito interno as Directivas Comunitárias n.º 92/91/CEE
e n.º 92/104/CEE, relativas às prescrições mínimas de saúde e
segurança a aplicar nas indústrias extractivas por perfuração a céu
aberto e subterrâneas.

Portaria n.º 198/96
(de 4 de Junho)

Regula as prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais e
postos de trabalho da indústria extractiva a céu aberto ou subterrânea.
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

Decreto-Lei n.º 50/2005
(de 25 de Fevereiro)

Altera o regime relativo às prescrições mínimas de segurança e de
saúde para a utilização de equipamentos de trabalho, transpondo para a
ordem interna a Directiva n.º 2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de Junho.
EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL

Decreto-Lei n.º 348/93
(de 1 de Outubro)

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva Comunitária
n.º 89/656/CEE, relativa às prescrições mínimas de segurança e de
saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de
protecção individual.

Portaria n.º 988/93
(de 6 de Outubro)

Estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde dos
trabalhadores na utilização de equipamentos de protecção individual.
LOCAIS DE TRABALHO
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INSTRUMENTO

DESCRIÇÃO

Decreto-Lei n.º 347/93
(de 1 de Outubro)

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva Comunitária
n.º 89/654/CEE, relativa às prescrições mínimas de segurança e de
saúde nos locais de trabalho.

Portaria n.º 987/93
(de 6 de Outubro)

Estabelece as normas técnicas relativas às prescrições mínimas de
segurança e de saúde nos locais de trabalho.
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

NP – 162
(1966)

Identificação de fluidos. Cores e sinais para canalizações.

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

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva Comunitária
n.º 92/58/CEE, relativa às prescrições mínimas para a sinalização de
segurança e de saúde no trabalho.

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

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

Decreto-Lei
Lei n.º 182/2006
(de 6 de Setembro)

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/10/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro, relativa às
prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição
dos trabalhadores aos riscos devido ao ruído.

Decreto-Lei
Lei n.º 9/2007
(de 17 de Janeiro)

Regulamento Geral do Ruído.
POEIRAS

NP – 1796
(2007)

Valores limite de exposição profissional a agentes químicos.

Art.º 147 do Decreto-Lei
Lei
n.º 162/90
(de 22 de Maio)

Estabelece as concentrações máximas admissíveis em poeiras
respiráveis no ar dos locais de trabalho em Minas e Pedreiras.
VIBRAÇÕES

NP – 1673
(1980)

Vibrações mecânicas. Avaliação da reacção à excitação global do corpo
por vibrações.

NP – 2041
(1986)

Acústica. Higiene e segurança no trabalho. Limites de exposição do
sistema braço-mão
mão às vibrações.

Decreto-Lei
Lei n.º 46/2006
(de 24 de Fevereiro)

Estabelece as prescrições mínimas de protecção da saúde e segurança
dos trabalhadores em caso de exposição aos riscos devidos a vibrações.
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4. ANÁLISE DE RISCOS
Atendendo às características das atividades industriais existentes no Núcleo de Exploração de
Pedreiras do Codaçal é possível identificar os principais riscos existentes e definir medidas de
prevenção capazes de os eliminar ou, pelo menos, de minimizar os seus efeitos.
Os principais riscos, capazes de gerar acidentes de trabalho ou doenças profissionais, podem ser
agrupados, em função da sua origem, em: riscos mecânicos, ruído,
ruído, poeiras, vibrações, riscos térmicos e
riscos elétricos. Os riscos mais importantes a assinalar são os riscos mecânicos.
Dos riscos mecânicos, os mais importantes estão relacionados com a queda de equipamentos e de
pessoas, quer em altura, quer ao mesmo
mesmo nível, com a pancada de pedras motivada pela queda de
blocos das frentes de desmonte e pela potencial projeção de pedras ou pérolas diamantadas durante o
derrube das talhadas de rocha e pelo corte com fio diamantado, respetivamente, e também com
entalamentos
entos ou esmagamentos originados no manuseamento dos martelos pneumáticos e das
máquinas de fio diamantado.
Além dos riscos mecânicos, o ruído, as vibrações e as poeiras também se assumem como riscos
profissionais importantes.
O ruído é gerado pelos martelos
os pneumáticos, pela perfuradora e pelos equipamentos móveis (pás
carregadoras, escavadora giratória, etc.).
As poeiras resultam, essencialmente, das operações de perfuração e da circulação de máquinas nos
caminhos de terra batida. De referir, no entanto, que as poeiras presentes são do tipo inerte, ou seja
não produzem alterações fisiológicas significativas, embora possam originar dificuldades respiratórias
quando existe exposição a grandes concentrações, ou mesmo a contração de pneumoconioses. Dado
que a percentagem de sílica nos calcários
calcári assume valores muito reduzidos,
s, o risco de silicose não
assume grande importância.
As vibrações resultam da presença de caminhos irregulares, nos quais as máquinas têm que circular
(vibrações do tipo corpo inteiro), e do manuseamento dos martelos pneumáticos (vibrações do tipo
braço-mão).
No Quadro IV.2 encontram-se
se descritos os riscos profissionais identificados, bem como as principais
princ
medidas de prevenção com vista à sua implementação no combate aos riscos detetados.
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Quadro IV.2 – Principais riscos e respetivas medidas de prevenção.
Principais Riscos

Operação

Zona/Instalação

Principais Medidas de Prevenção

Atropelamentos

Transporte de
laje, blocos e
estéreis

Regular velocidades de circulação.
Interditar o acesso a pessoas estranhas a zonas onde
Vias de circulação circulem máquinas e sinalizar essa circulação.
e parques
Efetuar a manutenção periódica dos equipamentos.
Instalar sinais sonoros e luminosos de marcha-atrás
marcha
nas
máquinas móveis.

Colisão de
equipamentos

Transporte de
laje, blocos e
estéreis

Vias de circulação As vias de circulação devem ter boa visibilidade.
e depósitos de
Não devem existir lombas e curvas apertadas nas vias de
produtos acabados circulação.

Desmonte,
transporte de
laje, blocos e
estéreis,, e
atividades de
deposição
eposição

Deixar áreas mínimas de trabalho em segurança nas
frentes de desmonte.
As vias de circulação devem possuir pisos regulares,
estar afastadas da bordadura da escavação e não ser
Frentes de
sinuosas, nem possuir planos muito inclinados.
desmonte, vias de
As cargas devem ser feitas de acordo com a capacidade
circulação e
do equipamento em causa.
parques
Nas vias de circulação
culação que possuam risco de queda em
altura devem ser protegidas lateralmente com muretes.
As rampas da pedreira deverão ter inclinações
incl
iguais ou
inferiores a 6ºº e pisos aderentes regulares.

Queda de
equipamentos e
de cargas

Entalamentos,
cortes e
esmagamentos

Esquartejamento
(laje e blocos) e
corte (blocos)

Queda de pedras
e blocos de rocha

Pancada de
objetos

Desmonte

Desmonte,
esquartejamento
(laje e blocos) e
corte de rocha
(blocos)

Frentes de
desmonte

Sensibilizar os trabalhadores para os riscos de
entalamento e esmagamento inerentes ao derrube das
talhadas de calcário.
Utilizar a proteção do fio nas máquinas de fio diamantado.
Na movimentação dos blocos
cos deve existir o cuidado de
afastar as pessoas não intervenientes e de as alertar para
o perigo que tal operação representa.
Não deve ser permitida a presença de pessoas junto das
máquinas em manobras (pás carregadoras e escavadoras
escavadora
giratórias).
acete, botas e luvas de proteção.
Usar capacete,

Frentes de
desmonte e
parques

Sanear adequadamente as frentes de desmonte de modo
a evitar a queda de pedras dos taludes.
Os blocos de rocha devem ser armazenados em pilhas
estáveis com um máximo de 3 blocos, devendo ser
deixadas zonas de passagem seguras entre pilhas, quer
para pessoas, quer para equipamentos.

Frentes de
desmonte ou
zonas de
esquartejamento

Evitar a presença de pessoas junto das frentes de
desmonte durante a remoção das lajes calcárias ou
derrube das talhadas.
Afastar as pessoas das zonas onde se estiver a proceder
ao esquartejamento de pedra, de modo a permanecerem
no local
al só os elementos necessário à operação.
Colocar proteção
ção nas máquinas de fio diamantado.
Usar capacete e botas de proteção.
prote
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Principais Riscos

Operação

Zona/Instalação

Principais Medidas de Prevenção

Escorregamento
de terras

Desmatação e
decapagem

Frente de
desmonte

Arregaçar as terras de cobertura para 2 m da bordadura
da escavação.

Queda ao mesmo
nível

-------

Queda em altura

Incêndio ou
explosão

Vibrações

Vias de passagem Evitar a presença de obstáculos nas vias de passagem.

-------

Bordaduras da
escavação

-------

Zonas onde
existam
substâncias
inflamáveis

Desmonte e
transporte de
laje, blocos e
estéreis

Martelos
pneumáticos e
máquinas móveis

Proteger com muretes de estéreis ou blocos as zonas de
precipício da escavação onde existam vias de passagem.
Sinalizar as zonas de precipício da escavação que não
constituam vias de passagem.
Instalar extintores nas proximidades das portas das
instalações onde existam substâncias inflamáveis.
Proibir fumar e foguear junto das zonas
armazenamento de combustíveis e lubrificantes.

de

Utilizar martelos pneumáticos mais recentes
recent com pegas
de material anti-vibratório
vibratório e minimizar os trabalhos de
perfuração evitando concentrar nas mesmas pessoas.
Colocar pesos sobre os martelos durante a operação de
perfuração.
Evitar a presença de pisos irregulares nos acessos.
Evitar situações em que os equipamentos tenham que
esforçar o motor e minimizar o uso de martelos
pneumáticos.

Perfuração e
transporte de
laje, blocos e
estéreis, e
atividades de
deposição

Frentes de
desmonte e vias
de circulação

Poeiras

Perfuração e
transporte, e
atividades de
deposição

Frentes de
desmonte e vias
de circulação

Regar periodicamente as vias de circulação.
circulação
Molhar os blocos de calcário antes de iniciar a perfuração
com martelo pneumático.
Usar máscara de proteção.

Intempéries e
exposição
excessiva ao sol

-------

No exterior das
instalações e
equipamentos

Instalar máquinas móveis com cabinas climatizadas.
Usar vestuário e calçado apropriado ao estado do tempo.
tempo

Ruído

Contração de
doenças

-------

Eletrização

Corte
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Efetuar medições de ruído laboral, de acordo com a
legislação vigente e facultar protetores auriculares aos
trabalhadores, caso tal seja necessário.
Realizar uma manutenção e lubrificação adequada dos
equipamentos.

Dispor de copos individuais ou bebedouros de jacto
ascendente para ingestão de água.
Instalar cacifos individuais duplos e estrados de plástico
Instalações sociais no chão dos vestiários.
e de higiene
Realizar uma limpeza periódica das instalações sociais e
de higiene.
Instalar recipientes adequados para os resíduos
domésticos a gerar em cada pedreira.
Máquinas de fio
diamantado

Realizar uma manutenção e limpeza adequada e
atempada aos circuitos elétricos e não passar fios
elétricos em zonas suscetíveis de serem descarnados.
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A exploração com recurso a explosivos será esporádica. No entanto, pode ser necessário recorrer ao
uso de pólvora negra ou outras
outr substâncias explosivas para esquartejar lajes muito grandes ou para
desmontar zonas de calcário sem aptidão ornamental.
Como o uso de explosivos constitui uma atividade com elevado risco, tanto para os operadores como
para os restantes trabalhadores da pedreira e terceiros, justificam-se
justificam se precauções excecionais no seu
manuseamento, desde o seu transporte até à detonação, passando pelo armazenamento, carregamento
e escorvamento.
ento. Deste modo, e para obviar a situações de risco no uso de explosivos, devem ser
adotadas as seguintes medidas:
- Não devem ser armazenados explosivos, devendo ser adquirida a quantidade necessária para o
serviço planeado;
- Desde a sua entrada nas pedreiras
pedreir até ao seu carregamento nos furos, os explosivos deverão ser
sempre vigiados pelo encarregado da pedreira, o qual deve possuir a cédula de operador de fogo;
- Todos os trabalhadores deverão ser avisados do local de deposição do explosivo, sendo impedido o
acesso ao local a pessoas estranhas ao seu manuseamento;
- A colocação das cargas explosivas deverá ser realizada na ausência de outros trabalhadores,
observando-se
se regras rígidas de segurança, tais como não foguear ou manusear materiais
suscetíveis de provocar
ocar faíscas;
- No período anterior ao escorvamento das cargas, os trabalhadores devem retiram-se
retiram
para uma
posição abrigada e distanciada do local da pega de fogo, vedando todos os acessos à área do
rebentamento. A detonação deverá ser precedida por um sinal sonoro característico, percetível à
distância, que avisa todos os presentes da realização da detonação;
- Após a detonação e perante a confirmação, por parte do encarregado da pedreira, da existência
das necessárias condições de segurança, deverá soar outro sinal sonoro, diferente do primeiro, de
permissão de retoma dos trabalhos.
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5. PLANOS DE PREVENÇÃO
5.1. PLANO DE SINALIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO
A sinalização tem por função alertar de forma rápida e eficaz os trabalhadores e outras pessoas, para
objetos e situações que poderão provocar determinados perigos.
Serve ainda para indicar a posição de dispositivos que sejam importantes do ponto de vista da
segurança, bem como recomendar formas de atuação.
a
A disposição geral dos principais painéis de sinalização a utilizar nas
na pedreiras durante a fase de
exploração encontra-se
se representada no Quadro IV.3.
Quadro IV.3 – Apresentação esquemática da principal sinalização a afixar na fase de exploração.
LOCAL/ZONA

Entradas das pedreiras

PRINCIPAIS SINAIS A AFIXAR

Placa de
Identificação

Zona de parqueamento de
veículos

Instalações sociais e de
higiene

Instalações de
beneficiação

Outras instalações de
apoio

Bacias de lamas
Vedação

Pág. IV.10

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

E.142309.02A.003.jm

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

LOCAL/ZONA

PRINCIPAIS SINAIS A AFIXAR

Limites da área licenciada,
e rampas

Vedação

Nota: Na entrada para as pedreiras
pedreira serão instaladas placas com a identificação do explorador, da pedreira, da entidade
licenciadora, com o número de licenciamento e data da licença.

A estratégia a adotar para a afixação de sinalização em determinadas zonas e instalações das
da
pedreiras, em função dos riscos presentes,
present deverá ser a seguinte:
Acessos àss Pedreiras
•
•
•
•
•
•

Perigo trabalhos de pedreira
Uso obrigatório de capacete
Uso obrigatório de colete
c
de alta visibilidade
Uso obrigatório de botas de segurança
Limite de velocidade de 20 km/h
Proibida a entrada a pessoas estranhas aos trabalhos

Parque de Automóveis
•
•
•

Identificar parque de automóveis
Proibido fumar e foguear
Extintor

Área de parque de blocos
•
•

Uso obrigatório de capacete
Uso obrigatório de botas de segurança

Sala de refeições
•
•

Identificar sala de refeições
Posicionamento
cionamento de extintor

Vestiários e Sanitários
•
•

Identificar vestiários e sanitários com placa de informação
Identificar os cacifos com o nome e posto de trabalho do proprietário

Local de Primeiros Socorros
•
•

Identificar local de primeiros socorros
Colocar placa
pla com o nome do socorrista no exterior

Ferramentaria
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•
•
•

Identificar local
Proibido fumar e foguear
Extintor

Quadros Elétricos
•

Perigo de eletrização em todos os quadros elétricos

Limite da Área da Pedreira
•

Vedação com sinais de perigo de trabalhos de pedreira

Unidade de beneficiação e máquinas dee corte e serragem de pedra
•
•
•
•
•
•
•

Uso obrigatório de capacete
Uso obrigatório de botas de segurança
Uso obrigatório de luvas de proteção
Uso obrigatório de máscara de proteção
Uso obrigatório de protetores auriculares
Proibida a entrada a pessoas estranhas aos trabalhos
Perigo queda de objetos

Bacias de lamas
•
•

Perigo de queda
Perigo de águas profundas

Rampas
•
•

Sinal de perigo de plano inclinado
Sinais de uso obrigatório de botas,
botas colete e capacete

Taludes e limite da corta
•

Sinal de perigo de queda em altura (precipício)

Com o evoluir da exploração, os sinais vão sendo mudados de modo a manter a eficácia da sinalização
na prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissionais e como instrumento de informação.

5.2. PLANO DEE PROTEÇÃO COLETIVA
A implementação
ementação dos sistemas de proteção coletiva
coletiva deverá ser prioritária relativamente aos de proteção
individual. Nas pedreiras deverá ser dada especial importância à proteção coletiva e, para além das
medidas apresentadas no capítulo da análise de riscos e no Quadro IV.2,, serão ainda cumpridas as
regras constantes do Quadro IV.4.
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Quadro IV.4 – Regras de proteção coletiva a cumprir.
PARÂMETRO

MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA

Sinalização

Serão colocados sinais em locais de fácil visualização, e mantidos em boas
condições.

Zonas de passagem

As zonas de passagem deverão estar sempre desimpedidas de obstáculos, de
forma a não impedir ou dificultar a circulação de pessoas e equipamentos.

Equipamentos

Os equipamentos serão periodicamente verificados, de modo a funcionarem
sempre nas melhores condições de segurança.

Bordadura da exploração

A bordadura superior das pedreiras será protegida, sobretudo nas zonas por
onde circulam pessoas com alguma frequência, e nas zonas por onde
circulem equipamentos, através da colocação de blocos ou de muretes de
terras.

Ruído

Para prevenirir o ruído será realizada uma manutenção adequada e a
lubrificação atempada dos equipamentos. Para controlar este agente de risco
serão mantidas atualizadas as medições de ruído industrial na pedreira, de
acordo com a legislação vigente nesta matéria.

Poeiras

Como medidas de controlo do empoeiramento deverá ser efetuada a rega das
vias de circulação. Para controlar a concentração de poeiras na exploração
serão realizados estudos de empoeiramento, no sentido de averiguar o
cumprimento do artigo 147.º do Regulamento
ulamento Geral de Segurança e Higiene
no Trabalho em Minas e Pedreiras (Decreto-Lei n.º 162/90,
162/90 de 22 de maio).

Vibrações

As vibrações a que estão sujeitos os operadores das máquinas serão
minimizadas mantendo os pavimentos das
as vias de circulação regulares e
realizando monitorizações nos postos de trabalho, de acordo com a legislação
vigente nesta matéria.

As medidas e equipamentos de proteção coletiva serão integrados ou associados aos meios de
produção em cada posto de trabalho, no sentido de assegurarem
assegurarem indistintamente a segurança dos
trabalhadores, bem como de todas as pessoas que possam colaborar ou atuar nas suas proximidades.

5.3. PLANO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
IND
Os equipamentos de proteção
ção individual (EPI’s) devem ser vistos como uma proteção complementar,
para riscos específicos que não são possíveis de eliminar e que caracterizam o trabalho das
da pedreiras.
Deste modo, as empresas deverão distribuir aos trabalhadores os respetivos EPI’s para minimizar os
efeitoss dos riscos de impacto de objetos,
obje , de entalamentos, de ruído e de poeiras, entre outros. Para que
se consiga um desempenho eficaz dos EPI’s no combate ao risco, as empresas deverão cumprir
c
as
seguintes regras:
- Todos os equipamentos de proteção individual terão um tempo de vida útil, findo o qual serão
substituídos;
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- Quando as circunstâncias de trabalho provoquem uma deterioração mais rápida em determinado
objeto ou equipamento, este será reposto, independentemente da duração prevista;
- Todo o equipamento de proteção
ção que tenha tido um tratamento
tratamento limite, isto é, o máximo de utilização
para o qual foi concebido (por exemplo, um acidente) será desativado e substituído de imediato;
- Os equipamentos que devido à sua utilização tenham alargado ou folgado, mais do que o admitido
pelo fabricante, serão de imediato substituídos;
- A utilização de um elemento ou equipamento de proteção nunca poderá representar um risco em si
mesmo.
Todos os equipamentos de proteção individual utilizados nas
na pedreiras deverão respeitar as Normas de
Homologação da CE. Nos casos
os em que não exista Norma de Homologação, estes deverão ser
adequados às respetivas necessidades.
As empresas deverão fornecer aos trabalhadores, além de fomentar a sua utilização, todos os
equipamentos de proteção individual adequados às atividades
a
que desempenham
esempenham e exigidos por lei,
nomeadamente os constantes do Quadro IV.5.. No momento da entrega de qualquer EPI aos
trabalhadores a empresa deverá preencher uma ficha de distribuição de EPI.
Quadro IV.5 – Distribuição
buição de equipamentos de proteção
proteção individual pelos vários postos de trabalho.
Postos de trabalho
Gerentes,
responsáveis
técnicos,
administrativos,
encarregados,
operadores de
máquinas de corte e
de serragem e
operários de
manutenção
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Equipamentos de proteção
individual de Uso Permanente

Equipamentos de proteção
prote
individual de Uso Temporário
Temporár





Capacete
Botas de proteção
Colete de alta visibilidade








Fato impermeável
Botas impermeáveis
Máscara
Protetores auriculares
Luvas
Óculos de proteção

Capacete
Fato impermeável
Botas impermeáveis
Luvas
Protetores auriculares
Máscara
Óculos de proteção
ção
Fato impermeável
Botas impermeáveis
Luvas
Óculos de proteção

Condutores
manobradores e
motoristas




Botas de proteção
Colete de alta visibilidade









Marteleiros







Capacete
Botas de proteção
Colete de alta visibilidade
Protetores auriculares
Máscara






PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

E.142309.02A.003.jm

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

Os equipamentos de uso permanente serão utilizados por parte dos trabalhadores sempre que se
encontrem nas pedreiras, enquanto que os temporários só deverão ser colocados quando estes
estiverem a exercer atividades com situações de risco que os mesmos podem eliminar ou minimizar
(e. g. manuseamento de materiais cortantes, trabalho em dias de chuva, atividades que geram poeiras
po
ou níveis elevados de ruído, entre outras).
No interior das pedreiras é obrigatório o uso de capacete e botas de proteção para todos os
trabalhadores e visitantes.

5.4. PLANO DE MANUTENÇÃO DOS
D EQUIPAMENTOS
A manutenção é uma operação acessória ao ciclo de produção que se destina à verificação e reparação
dos equipamentos, com vista à prevenção de incidentes e à minimização de interrupções na atividade
produtiva. Esta operação é realizada com uma determinada periodicidade, que se considera
aconselhável para cada tipo de equipamento, de acordo com as recomendações fornecidas pelo
fabricante.
De acordo com o disposto no artigo
art
120.º do Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio, as empresas
deverão promover a inspeção e manutenção dos equipamentos no sentido do seu funcionamento não
acarretar riscos extra para os trabalhadores. Deste modo deverão ser tomadas as seguintes medidas:
- Na aquisição de máquinas e de outros equipamentos de trabalho, tem-se
tem se em especial consideração
os riscos que eles representam para a segurança
segurança e saúde dos trabalhadores, atendendo,
nomeadamente, às condições específicas de risco dos diversos locais de trabalho;
- As máquinas devem ser dotadas de dispositivos de segurança e de proteção aos órgãos móveis;
- Antes da sua utilização as máquinas devem
devem ser examinadas pelo respetivo técnico responsável;
- As máquinas devem ser objeto de verificação por pessoal especializado uma vez por semana;
- Os trabalhadores devem dispor de instruções relativas aos equipamentos colocados em serviço;
- Existirá um plano de manutenção periódica para todos os equipamentos, além de se adotar uma
estratégia de verificação das suas condições de funcionamento e segurança.
As inspeções
ções aos equipamentos das
da pedreiras e os trabalhos realizados devem ser anotados em fichas
próprias. Deverão também ser realizadas as inspeções periódicas de segurança exigidas por lei.

5.5. PLANO DE SAÚDE DOS TRABALHADORES
TR
As empresas deverão possuir um médico do trabalho que, além
m dos exames médicos, desempenhe as
atividades estipuladas na legislação vigente,
vigente, relativas a este tipo de serviço, de entre as quais se
destacam:
- Promoção e vigilância da saúde, bem como a organização e manutenção dos registos clínicos e
outros elementos informativos relativos a cada trabalhador;
- Informação e formação sobre os riscos para a saúde, bem como sobre as medidas de proteção
prote
e de
prevenção;
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- Análise das doenças profissionais, recolha e organização dos elementos estatísticos relativos à
saúde na empresa.
Para prevenir
venir o aparecimento de doenças e de acordo com a legislação vigente,
nte, é obrigação dos
empregadores promover a realização de exames médicos periódicos tendo em vista a aptidão física e
psíquica do trabalhador para o exercício da sua profissão, bem como a repercussão do trabalho e das
suas condições na saúde do trabalhador.
trabalhador. De acordo com o referido anteriormente, os trabalhadores das
da
pedreiras deverão ser submetidos aos seguintes exames médicos:
- Exame de admissão;
- Exames periódicos;
- Exames ocasionais.
Como resultado
esultado dos exames médicos efetuados
efe
aos trabalhadores, será preenchida
nchida uma ficha clínica e
uma ficha de aptidão. A primeira fica na posse do médico do trabalho enquanto a segunda é enviada ao
departamento de pessoal do estabelecimento, em conformidade com a lei vigente.

5.6. SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO
As empresas exploradoras
loradoras possuirão um Técnico de Higiene e Segurança, devidamente certificado, que
assegurará os serviços de segurança no trabalho, de acordo com a legislação
legislação vigente nesta matéria.
Esses serviços deverão assegurar, nas
na pedreiras, as seguintes tarefas principais:
- Informação técnica na fase de projeto e de execução, sobre as medidas de prevenção relativas às
instalações, locais, equipamentos e processos de trabalho;
- Identificação e avaliação dos riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores nos locais
loca de
trabalho e controlo periódico dos riscos resultantes da exposição a agentes químicos, físicos e
biológicos;
- Planeamento da prevenção, integrando, a todos os níveis e para o conjunto das atividades da
empresa, a avaliação dos riscos e as respetivas medidas
me
de prevenção;
- Elaboração de um programa de prevenção de riscos profissionais;
- Informação e formação sobre os riscos para a segurança, bem como sobre as medidas de proteção
prote
e de prevenção;
- Organização dos meios destinados à prevenção e proteção coletiva e individual e coordenação das
medidas a adotar em caso de perigo grave e iminente;
- Afixação da sinalização de segurança nos locais de trabalho;
- Análise dos acidentes de trabalho;
- Recolha e organização dos elementos estatísticos relativos à segurança na empresa;
- Coordenação de inspeções internas de segurança sobre
sobre o grau de controlo dos riscos e sobre a
observância das normas e medidas de prevenção nos locais de trabalho.
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Os serviços de segurança no trabalho deverão manter atualizados, para efeitos de consulta,
co
os
seguintes elementos:
- Resultados das avaliações de riscos relativos aos grupos de trabalhadores a eles expostos;
- Lista de acidentes de trabalho que tenham ocasionado ausência por incapacidade para o trabalho,
bem como relatórios sobre os mesmos, que tenham ocasionado ausência superior a três dias por
incapacidade para o trabalho;
- Uma listagem das situações de baixa por doença, com referência à causa e número de dias de
ausência ao trabalho;
formuladas pelos serviços de segurança no
- Listagem das medidas propostas ou recomendações formuladas
trabalho.
De referir que deverá existir uma colaboração estreita entre os serviços de segurança e os de saúde de
modo a facilitar a troca de informações úteis para o diagnóstico e prevenção, quer de acidentes, quer de
doenças profissionais.

5.7. REGISTO DE ACIDENTES E ÍNDICES DE SINISTRALIDADE
ALIDADE
A implementação do PSS tem como objetivo a redução do número de acidentes e de doenças
profissionais neste tipo de trabalho. Assim, existe a necessidade de acompanhar a sinistralidade
sinistrali
da
atividade,
ividade, de modo a que se possam tomar medidas no sentido de a combater.
A sinistralidade nas pedreiras
pedreira deverá ser acompanhada pelo técnico de segurança no trabalho, o qual
deverá elaborar relatórios de incidente.
Sempre que ocorra um incidente deverá ser efetuada uma análise, por parte dos serviços de segurança
das empresas, registando-se
se todas as informações relevantes que permitam
permitam uma avaliação detalhada.
detalhada
Na ocorrência de um acidente grave ou mortal ou que, independentemente da produção de tais danos,
assuma
suma particular gravidade na perspetiva da segurança dos trabalhadores, após a ativação do plano
de emergência e sem prejuízo do socorro aos sinistrados, a área será de imediato vedada,
interrompendo-se
se os trabalhos.
Todos os acidentes graves ou mortais deverão
de
ser participados, de imediato,
imediato à Autoridade para as
Condições
ições de Trabalho (ACT), à Direção
Direção Regional da Economia e à entidade policial,
policia de acordo com a
exigência da legislação vigente. Só se deverão retomar os trabalhos interrompidos
pidos após a autorização
autorizaçã
por essas entidades.

5.8. PLANO DE INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES
ADORES
O serviço de segurança das empresas
empresa deverá promover junto dos trabalhadores sessões de informação,
sensibilização e formação, nas quais estes são alertados para os riscos que correm no seu posto de
trabalho e para os modos de minimizar esse risco. Nestas sessões deverá
deverá ser fomentado o uso
obrigatório dos equipamentos de proteção individual, tais como capacete, botas de segurança,
protetores auditivos, máscaras e luvas. Os trabalhadores serão informados dos
d riscos a que estão
expostos, bem como para as normas de segurança a adotar em cada caso, consciencializando-os
consciencializando para
a obrigatoriedade do seu cumprimento.
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A entrada de um novo trabalhador, ou a mudança de posto de trabalho de um trabalhador
trabalhador já ao serviço,
deverá ser sempre precedida de uma ação de formação, para que a pessoa conheça as condições de
trabalho, os riscos, os equipamentos, o ambiente, e as melhores práticas a adotar, com vista a uma
integração adequada e minimizadora de acidentes
acid
e doenças profissionais.
Na entrada ao serviço de um novo trabalhador será dada a conhecer a organização de segurança e
saúde no trabalho da pedreira, bem como as regras de segurança e saúde a cumprir por parte deste.

5.9. PLANO DE EMERGÊNCIA
5.9.1. Meios de combate
bate a incêndios
Para combate a incêndios as pedreiras
pedreira deverão possuir extintores adequados instalados nas máquinas
móveis, na sala de refeições, junto dos quadros elétricos e outros.
Os extintores utilizados nas pedreiras
pedreira deverão ser de Pó Polivalente em todas as instalações, exceto
exce
naquelas em que existem quadros elétricos, nas quais deverão ser instalados extintores de CO2 (mais
adequados para riscos elétricos). Deverá ser cumprida
cumprida a sua manutenção anual, no sentido de serem
mantidos em bom estado de funcionamento.
Deverá também ser ministrada
inistrada formação aos trabalhadores relativa ao manuseamento e utilização dos
extintores existentes na pedreira.

5.9.2. Primeiros socorros
As pedreiras deverão estar munidas de local para prestar os primeiros socorros, no qual deverá
d
existir
água corrente. Esse local deverá possuir estojos de primeiros socorros e os equipamentos necessários
para permitir a assistência básica para pequenas lesões sofridas pelos trabalhadores, bem como outro
equipamento e material de primeiros socorros
soco
exigido por lei.
O conteúdo dos estojos de primeiros socorros deverá ser completado após cada utilização, sendo ainda
verificado periodicamente, por parte do socorrista da respetiva pedreira, com o objetivo de substituir
componentes antes do final do seu período de validade.

5.9.3. Socorrista
Cada pedreira deverá possuir um socorrista, dando cumprimento ao estipulado no artigo 162.º do
Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio.
maio. Esse socorrista deverá possuir formação para prestar os
primeiros socorros sempre que ocorra algum acidente de trabalho na pedreira.

5.9.4. Assistência médica
Em cartazes devidamente sinalizados e em locais de acesso a todos os trabalhadores, deverão estar
indicadas as instruções a seguir em caso de acidente, designadamente:
- Proceder aos primeiros socorros e identificar o tipo de lesões (por parte do socorrista);
- Avisar os serviços médicos da empresa e a hierarquia correspondente;
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- Pedir assistência médica dando informações sobre o local do sinistro e sobre o estado do
sinistrado.
Para que se possa solicitar assistência médica, existirão nos cartazes anteriormente mencionados, e
junto aos telefones, os dados que se seguem:
- Morada e número de telefone do centro médico mais próximo;
- Morada e número de telefone do hospital mais próximo;
- Número de telefone
ne dos serviços mais próximos de ambulâncias e bombeiros.
Durante o telefonema de chamada de socorro deve ser indicado o local do acidente, o tipo de acidente,
pessoal envolvido e tipo de ferimentos. O socorrista da pedreira deverá prestar os primeiros socorros
em caso de acidente ligeiro, caso contrário não deve movimentar-se
movimentar se o acidentado antes da chegada da
equipa médica.
Existirão listas de números de telefone de emergência perto dos telefones de serviço. Além dos
números de telefone anteriormente referidos,
referidos, deve fazer parte da lista de telefones de emergência da
pedreira o número de telefone da companhia de seguros, do Responsável Técnico da pedreira, do
Técnico de Segurança, do Médico do Trabalho, da Guarda Nacional Republicana, da Delegação
Regional de Saúde, da Autoridade para as Condições do Trabalho, da Direção
ção Regional da Economia,
da Câmara Municipal, entre outros.

5.10. INSTALAÇÕES SOCIAIS E DE HIGIENE
As instalações sociais e de higiene a instalar em cada pedreira deverão ser dimensionadas em função
do número de trabalhadores, em concordância com a NP – 1572 (1978) e com o Regulamento Geral de
Segurança e Higiene em Estabelecimentos Industriais, consubstanciado no Decreto-Lei
Decreto
n.º 53/71, de 3
de fevereiro,
evereiro, alterado pela Portaria n.º 702/80, de 22 de setembro,
etembro, ao nível da construção, dos
equipamentos a instalar e da área.
Dessas instalações devem fazer parte uma sala de refeições, uma instalação de sanitários e uma
instalação de vestiários equipada com duches e cacifos individuais.
As instalações deverãoo ser limpas regularmente, devendo existir recipientes adequados para recolha
dos resíduos domésticos, os quais deverão ser transportados periodicamente para contentores dos
serviços municipalizados.
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A presente proposta de recuperação paisagística diz respeito às atividades a implementar no Núcleo de
Exploração de Pedreiras do Codaçal de forma a garantir que toda a área intervencionada pelas
pela
explorações de indústria extrativa seja devidamente recuperada e integrada na paisagem envolvente. O
facto do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal se inserir numa área sensível do ponto de vista
ambiental, como é o caso do PNSAC, reveste o processo de recuperação paisagística de particular
particul
importância.
Como é sabido, a exploração de massas minerais a céu aberto numa determinada
deter
área implica,
invariavelmente, alterações mais ou menos significativas no ambiente. Com a implementação do Plano
Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), pretende-se
se dar uma resolução técnica aos
a
problemas levantados
vantados pela concretização dessa
dessa atividade e, ao mesmo tempo, minimizar as
consequências decorrentes da sua laboração e desativação.
desa
Nessa perspetiva,
tiva, a conceção
conce
do PARP
passa pelo cumprimento de objetivos
objetivos paisagísticos de caráter geral, estéticos e técnico-económicos.
técnico
De facto, não basta satisfazer as exigências ambientais
ambientais gerais associadas a esse
ess tipo de exploração, ao
enumerar e quantificar os benefícios resultantes da implementação do PARP, é também importante
considerar os inconvenientes originados ao longo dos anos pela laboração das explorações,
nomeadamente, sobre a paisagem local e, sobretudo, no seio do ecossistema onde as
a mesmas se
inserem.
Além disso é necessário, não só procurar que a intervenção
intervenção conduza a uma menor degradação do
sistema natural e minimização dos impactes ambientais,
ambientais mas também, providenciar a sua evolução e
estabilização através da escolha de soluções que restabeleçam o equilíbrio da paisagem
intervencionada com a envolvente próxima.
Sob o ponto de vista estético e de sustentabilidade, o revestimento vegetal proposto deverá integrar-se
naa paisagem envolvente, evitando-se
evitando a utilização de vegetação exótica.
A deterioração do ecossistema existente
ex
resulta da extração de massas minerais
inerais (calcários) no Núcleo
de Exploração de Pedreiras do Codaçal.
Codaçal. Dentro do quadro de prejuízos, alguns há que se destacam
de
por
intervirem mais diretamente
tamente na atenção de um observador. Tal é o caso, por exemplo, da remoção de
terra vegetal e desmatação que
q a área já sofreu, devido às operações
ações de decapagem e desmatação
prévias à lavra.
Para que o novo sistema criado pela implementação do PARP se possa manter, há que garantir uma
evolução rápida dos elementos instalados. Assim, há que pensar no solo, sobretudo
sobre
na sua
recuperação, como fator
tor fundamental gerador de um novo equilíbrio
equilíbrio ecológico, uma vez que essa
ess área
se encontra já afetada
tada pela atividade extrativa. Desse
Dess modo, ao utilizar-se
se uma arquitetura
arquite
vegetal de
recuperação, como é o caso, tem de se privilegiar
privilegiar a formação e até o desenvolvimento do solo.
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2. PRINCÍPIOS GERAIS DA
D RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
ÍSTICA
2.1. OBJETIVOS
O principal objetivo do PARP é planear e orientar,
orientar de forma integrada (em
m articulação com as diversas
atividades)
tividades) e faseada no tempo, a recuperação e integração paisagística das áreas de exploração.
exploração Na
elaboração do PARP esteve presente um conjunto de objetivos de ordem estética, ecológica, funcional e
económica, bem como um conjunto de condicionantes, que a seguir se identificam:
- Compatibilizar a recuperação paisagística com as operações de lavra e modelação topográfica;
topográfica
- Recuperar a área afetada
tada pela atividade extrativa,
extrativa, minimizando os impactes paisagísticos
decorrentes da exploração de massas minerais;
- Valorizar a área do ponto de vista biofísico, através do seu enriquecimento florístico;
- Garantir o restabelecimento da vegetação autóctone, utilizando espécies da flora local, exceto nos
casos em que haja vegetação mais adequada aos objetivos pretendidos, desde que adaptada às
condições edafoclimáticas existentes;
- Atenuar a presença das explorações de calcário na paisagem envolvente, através do reforço da
vegetação existente nas áreas limítrofes com a plantação de árvores e arbustos, sobretudo, ao
longo das faixas com
om maior visibilidade para os principais observadores sensíveis (vias rodoviárias,
aglomerados urbanos, etc.);
- Assegurar o baixo custo de manutenção da vegetação estabelecida, garantindo a permanência
permanên de
uma paisagem equilibrada.
Estes objetivos serão atingidos com a utilização de espécies locais, cujos critérios de seleção
sele
se
conjugaram
ugaram de modo a conciliar aspetos
aspe funcionais, ecológicos e a respetiva
tiva integração paisagística. A
solução desenvolve-se,
se, essencialmente, no sentido de recuperar a área afetada,
afetada atenuar a
artificialidade associada às atividades de desativação
desa
e melhorar o seu aspeto
to estético e ecológico,
permitindo a sua compatibilização com os usos potenciais da área.

2.2. TIPO DE RECUPERAÇÃO PRECONIZADA
P
A recuperação de pedreiras pode ter formas e soluções
uções infinitas, cuja conceção depende do projetista,
da função e objetivos
tivos definidos para o espaço, das condicionantes do local, dos materiais disponíveis,
do capital que se pretende investir e, por último, da disponibilidade e abertura do promotor à
implementação
ementação de novas abordagens.
abordagens
O termo recuperação, como é usado no contexto mineiro, tem uma aplicação lata, em que os objetivos
principais incluem a estabilização do terreno, a garantia de segurança pública, a melhoria estética e a
devolução do espaço para
ra algo considerado, dentro do contexto regional, um propósito útil.
Os diferentes modelos de recuperação podem ser agrupados em três tipos principais: a restauração, a
reabilitação e a reconversão.
são. A restauração tem por objetivo
objetivo devolver o estado original removendo a
causa de degradação, ou seja, envolve a restituição pura do estado preexistente. A reabilitação
pressupõe uma recuperação das funções e processos naturais dentro do contexto da perturbação, isto
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é, assume a afetação produzindo um ecossistema alternativo
alternativo compatível com a envolvente, cuja
recriação se pode aproximar em maior ou menor escala do estado ideal (situação clímax). A
reconversão visa uma utilização do espaço afetado para outros usos, distintos dos originais, ou seja,
substitui o ecossistema
tema autóctone, não obrigando, necessariamente, à revegetação das áreas.
A solução preconizada para o Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal é a reabilitação,
contemplando a recuperação das áreas afetadas
afetadas pelas intervenções associadas à exploração do
recurso mineral.
No processo de recuperação podem identificar-se quatro tipos de intervenção: o renivelamento
(enchimento completo), o enchimento parcial (enchimento quase completo, enchimento reduzido e
enchimento parcial), a manutenção (enchimento mínimo)
mínimo) e o abandono controlado (ausência de
enchimento).
A solução de recuperação adotada para o Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal, recorre ao
enchimento quase completo nas duas cortas localizadas mais a Norte e enchimento parcial na corta
mais a Sul.
A intervenção preconizada para os taludes acima da cota 510 na corta mais a Sul,
Sul preferencialmente
nas encostas orientadas a Sul
Su e Sudeste, será efetuada com o objetivo de promover a criação de
escarpas com condições para a instalação de espécies de fauna e flora características das vertentes
rochosas calcárias, típicas da região. Nesse sentido, serão criadas pequenas fendas, reentrâncias e
orifícios nas
as paredes rochosas, de forma a permitir o estabelecimento dessas populações de aves e de
alguma vegetação, garantindo, simultaneamente, a estabilidade e segurança dos taludes a longo prazo
(Figura V.1).
Para a modelação topográfica das áreas escavadas
escavadas serão utilizados os estéreis produzidos no decurso
da exploração do recurso mineral. Assim que se atingirem as cotas de projeto, as áreas modeladas
serão revestidas com uma camada de terra vegetal, sobre a qual serão efetuadas as sementeiras
seme
e
plantações propostas.
No Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal,, a área afetada pela indústria
indústr extrativa abrange
cerca de 70% da área total. Nesse
N
sentido, de modo a mitigar alguns dos impactes visuais gerados por
essa atividade, o projeto propõe que as operações
operações de recuperação e integração paisagística se efetuem
em simultâneo com as operações de lavra.. Deste modo, a recuperação paisagística deverá iniciar-se
iniciar
sempre que sejam finalizadas áreas de lavra, através de um planeamento integrado entre as duas
operações.
De referir que serão objeto de recuperação e integração paisagística as escombreiras e antigas áreas
intervencionadas preexistentes, localizadas fora do perímetro da AIE do Codaçal. Essas áreas serão
recuperadas com recurso a modelação topográfica, com
com vista a suavizar os taludes existentes e
revestimento vegetal, nomeadamente, sementeiras e plantações, em conformidade e integradas na
tipologia de recuperação efetuada para a restante área de projeto.
Deste modo, a recuperação paisagística será aplicada
aplicada a todas as áreas intervencionadas pela atividade
extrativa, incluindo a área de escavação, zonas de escombreiras, instalações de apoio, parques de
blocos, etc.
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Figura V.1 - Esquema representativo das escarpas para nidificação de aves.
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3. MODELAÇÃO E DRENAGEM
3.1. MODELAÇÃO
À medida que as operações de modelação com os estéreis a produzir forem atingido as cotas de projeto
previstas (Desenho 5),, têm início as operações de recuperação paisagística propriamente ditas.
ditas Essas
operações iniciam-se
se com a modelação topográfica com o objetivo de tornar a topografia suave e
minimizar a rugosidade que os materiais apresentam depois de depositados,
depositados constituídos,
essencialmente, por solos e pedras de granulometrias diversas.
diversas
De acordo com o referido desenho,
desenho prevê-se o enchimento quase completo das duas cortas mais a
Norte e o enchimento parcial na corta mais a Sul.. Nessa mesma corta serão criadas duas grandes áreas
de deposição de estéreis que atingirão a cota 530, uma a Este e outra a Oeste, com o objetivo de
minimizar os impactes visuais para a envolvente.
envolvente Na zona central dessa mesma corta, tanto a Norte
como a Sul, serão deixados os taludes de escavação acima da cota 510,, com a configuração prevista
para a lavra. Os taludes serão alvo de modelação apenas com encosto de terras no tardoz do talude e a
base da corta sofrerá um enchimento até à cota 490.
Conforme referido, os taludes de escavação que serão mantidos acima da cota 510, terão como objetivo
o estabelecimento de populações
populaç
de aves e espécies vegetais, adaptadas a essse tipo de habitats.
Para assegurar a modelação topográfica proposta,
proposta serão utilizados exclusivamente os estéreis
provenientes das pedreiras, podendo provir de outras AIE, não sendo, contudo, permitida a utilização de
quaisquer outros materiais exógenos para fazer face à modelação proposta.
De forma a facilitar a infiltração das águas pluviais serão utilizados os materiais mais permeáveis nas
zonas superiores
uperiores da área a modelar. Essa
Essa operação será realizada, na medida do possível, em função
da disponibilidade de materiais com essas características, à altura da realização das operações
o
de
modelação. Em todo o caso, refere-se
refere
que os estéreis a produzir apresentam uma granulometria
relativamente extensa e uma porosidade bastante elevada quando depositados de forma aleatória, pelo
que a infiltração das águas pluviais não deverá constituir
con
uma preocupação.
Depois de efetuadas
tuadas as operações de modelação geral do terreno,
terreno proceder-se--á a uma mobilização do
solo com cerca de 0,30 m de profundidade por ripagem ou lavoura, antes de se proceder à distribuição
da terra vegetal.

3.2. TERRA VEGETAL
Conforme referido, as atividades
tividades de desmatação e decapagem do solo deverão anteceder o desmonte,
mas estar suficientemente
ficientemente próximas da extração,
extra
em termos temporais, para que a área de intervenção
não seja afetada mais do que o necessário em cada período. Por outro lado, a desmatação e
decapagem deverão decorrer a uma distância suficiente da frente de desmonte, que
qu não motive a
interrupção da atividade
tividade extrativa ou o conflito entre as operações. Trata-se,
Trata se, assim, de um compromisso
que deverá ser estabelecidoo de forma a minorar os impactes ambientais sem prejudicar
pre
a exploração.
Igual compromisso deverá existir entre essas operações de desmatação e decapagem e a utilização das
terras vegetais no processo de recuperação paisagística. Preferencialmente,
Preferencialmente as terras vegetais
resultantes da decapagem deverão ser aplicadas de imediato nas zonas em recuperação.
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Sempre que não seja possível a sua aplicação de imediato, por inexistência de áreas em recuperação
ou em estado para receber as terras vegetais, então o seu armazenamento
armazenamento deverá ser realizado em
pargas, a instalar fora do perímetro da corta, em local devidamente salvaguardado dos trabalhos de
lavra. A estrutura das pargas deverá ser estreita, comprida e com uma altura nunca superior a 2 m, com
o cimo ligeiramentee côncavo para uma boa infiltração da água. Depois de constituídas as pargas,
deverá ser aplicada uma sementeira de tremocilha à razão de 3 g/m2, se for no Outono,
Outono ou de abóbora,
se for na Primavera, para evitar o aparecimento de ervas infestantes.
A terra vegetal a utilizar no processo de recuperação paisagística será exclusivamente proveniente das
operações de decapagem, podendo provir de outras AIE. A utilização da terra vegetal proveniente do
próprio local constitui uma das medidas mais eficazes da recuperação
recuperação uma vez que esta contém
diversas sementes fundamentais ao futuro desenvolvimento da vegetação natural e autóctone.
autóctone Depois
de convenientemente
nte preparada e fertilizada, a terra vegetal será espalhada sobre as áreas a recuperar,
em camadas uniformes, acabadas sem grande esmero e de preferência antes do Outono, para que a
sua aderência ao solo-base
base se faça nas melhores condições.
Atendendo à composição do substrato resultante (rocha a descoberto e estéreis) considerou-se
considerou
que,
para garantir as adequadas condições ao desenvolvimento do coberto vegetal proposto, será necessário
espalhar uma camada de terra vegetal, convenientemente preparada e fertilizada, com uma espessura
mínima de cerca de 0,10 m nas áreas a semear sobre os estéreis e para preencher as covas
c
das
plantações.
Antes da sua utilização, a terra vegetal deverá ser desfeita cuidadosamente e limpa de pedras, raízes e
ervas. A aplicação da terra vegetal será feita manual ou mecanicamente, devendo proceder-se
proceder
de
seguida a uma regularização e ligeira
ligeira compactação. A colocação de terra vegetal será executada de
forma a garantir a estabilidade da camada mas evitando que a superfície permaneça demasiadamente
lisa.
De modo a incrementar as condições de regeneração dos solos e aumentar a sua fertilidade, deverá
haver o cuidado de separar as melhores terras para colocação nas camadas superiores das
da zonas a
modelar.
Atendendo a que os solos no Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal são poucos
pouco e que as
terras vegetais já decapadas se encontram armazenadas
armazenadas nas escombreiras juntamente com os estéreis,
perspetiva-se
se que as terras vegetais ainda a decapar não sejam suficientes para garantir uma
espessura de 0,10 m de terra vegetal a aplicar nas áreas a recuperar. Desse
Des e modo, no processo de
remoção das escombreiras
reiras para as áreas a recuperar deverá ter-se
ter se o cuidado de individualizar as terras
vegetais dos estéreis, sempre que possível, como objetivo de aumentar a quantidade de terras vegetais
disponíveis para a recuperação. Sempre que não existam terras vegetais
vegetais suficientes para a criação de
uma camada com a espessura mínima proposta e exigível no processo de recuperação no momento da
realização dos trabalhos, poderá colmatar-se
colmatar se essa diferença com os estéreis de granulometria mais fina,
normalmente, constituídos por calcários alterados e friáveis. Embora sem matéria orgânica no imediato,
esses materiais irão evoluir para solo com a ação da pedogénese que será acelerada com a
implantação da vegetação.

3.3. DRENAGEM
Os sistemas de drenagem projetados para as fases de lavra
la e deposição,, serão os mesmos na fase de
recuperação paisagística,, com as necessárias adaptações.
adaptações Os sistemas de drenagem serão
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progressivamente desativados, à medida que a modelação topográfica é concluída e se procede
proce às
plantações e sementeiras.
Os sistemas
istemas de drenagem deverão ser mantidos apenas na bordadura da escavação para minimizar o
escoamento ao longo das frentes e evitar a erosão das áreas recuperadas e nas zonas onde se
verifique ser necessária a sua aplicação. Durante o processo de recuperação
ão paisagística deverão ser
efetuadas manutenções periódicas a esses sistemas de drenagem, de modo a que se mantenham
funcionais.
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4. REVESTIMENTO VEGETAL
4.1. PREPARAÇÃO DO TERRENO
Conforme referido, depois
epois de concluídas as operações de modelação, deverá proceder-se
proceder
ao
espalhamento da terra vegetal,, criando uma base de sustentação ao desenvolvimento das plantações e
sementeiras propostas.
Nas áreas onde estão previstas sementeiras, deverá ser feita uma fertilização geral do terreno com
adubo composto N:P:K (15:15:15)
5) à razão de 15 g/m2. Os fertilizantes deverão ser espalhados
uniformemente, manual ou mecanicamente, à superfície do terreno e incorporados neste por meio de
fresagem.

4.2. ESTRUTURA VERDE
4.2.1. Considerações gerais
Concluídas as operações de preparação do terreno, proceder-se-á
proceder á de imediato às plantações e
sementeiras, de forma a obter uma rápida integração da área na paisagem envolvente. As medidas de
recuperação vegetal propostas assentam, essencialmente, na reconstituição,
reconstituição, o mais rapidamente
possível, do coberto vegetal, recorrendo-se
recorrendo se à utilização de sementeiras, pelo método de sementeira
tradicional e plantações (Desenho 6).
).
As sementeiras a efetuar serão, predominantemente,
predo
ntemente, misturas de herbáceas, fomentando a criação de
condições propícias ao desenvolvimento do substrato arbustivo. Propõe-se,
Propõe se, ainda, uma mistura
mistur de
arbustos e herbáceas com o objetivo de assegurar a estabilidade de áreas onde os declives sejam mais
acentuados e o adequado enquadramento paisagístico com a envolvente.. Serão utilizadas,
essencialmente, espécies associadas ou adaptadas à flora local, com as necessárias caraterísticas
cara
de
robustez e fácil fixação.
se que haja uma boa adaptação inicial e poucas exigências em termos de manutenção futura.
Pretende-se
Issoo não evitará, contudo, a necessidade de regas, durante o período estival, nos primeiros anos
a
após
as plantações e sementeiras.
Como já foi referido, recorrer-se--áá à sementeira para a instalação de herbáceas e arbustos,
procedendo-se
se à plantação das árvores, que se pretendem desde logo mais desenvolvidas e com
localizações mais precisas.

4.2.2. Sementeiras
O revestimento vegetal efetuado
tuado através de sementeiras contribui para o aumento da estabilidade e
proteção dos solos das áreas a recuperar. Consoante as caraterísticas
caraterísticas morfológicas de cada local,
propõem-se
se as adequadas misturas de espécies,
espécies tendo em conta a sua adaptabilidade.
Para assegurar a cobertura do solo, logo após a colocação de terra vegetal,, deverá ser aplicada uma
sementeira de espécies de crescimento rápido, misturada com outra de espécies de crescimento mais
lento, que no futuro irão substituir,
stituir, progressivamente, as anteriores.
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No cálculo das densidades das sementeiras foram considerados o peso das sementes e o seu grau
germinativo
tivo e pureza. Tratando-se
Tratando
de situações em que as condições germina
minativas são algo adversas
considerou-se que o fator
tor de adversidade assume o valor de 0,4.
A sementeira herbácea surgirá
surgir em todas as áreas a semear, já que constituirá o único revestimento
vegetal nas áreas de prado ou o revestimento prévio antes da aplicação da sementeira arbustiva. A
composição herbáceaa desta mistura, em percentagem de peso, é apresentada
apresentada no Quadro V.1, a qual
2
será realizada à razão de 15 g/m .
Quadro V.1 – Sementeira herbácea.
ESPÉCIE

NOME COMUM

%

Achillea ageratum

Agerato

4

Anthyllis vulneraria

Vulnerária

4

Antirrhinum linkianum

Bocas-de-lobo

2

Brachypodium phoenicoides

Braquipódio

20

Dactylis glomerata

Panasco

15

Dittrichia viscosa

Tágueda

3

Euphorbia characias

Trovisco-macho

15

Ferula communis

Canafrecha

5

Festuca ampla

Erva-carneira

15

Iberis procumbens

Assembleias

4

Narcissus bulbocodium subsp. obesus

Campainhas-amarelas

2

Salvia sclareoides

Salvia

5

Sedum álbum

Arroz-dos-telhados

3

Sedum forsterianum

Arroz-das-paredes

3

A sementeira arbustiva será aplicada sobre prévio revestimento herbáceo, essencialmente nas zonas
mais íngremes, designadamente, nos taludes já modelados.. A composição arbustiva dessa
des mistura, em
percentagem de peso, é apresentada
apresenta no Quadro V.2,, a qual será realizada à razão de 5 g/m2.
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Quadro V.2 – Sementeira arbustiva.
ESPÉCIE

NOME COMUM

%

Calluna vulgaris

Torga-ordinária

3

Cistus albidus

Roselha-maior

8

Cistus salvifolius

Saganho-mouro

8

Daphne gnidium

Trovisco

5

Erica scoparia subsp. scoparia

Urze-das-vassouras

5

Genista tournefortii

Tojo

6

Genista triacanthos

Tojo-molar

6

Hedera maderensis

Hera trepadeira

2

Helichrysum stoechas

Marcenilha

5

Lonicera implexa

Madressilva

2

Phyllirea latifolia

Aderno-de-folhas-largas

7

Quercus coccifera

Carrasco

6

Rhamnus alaternus

Sanguinho-das-sebes

10

Rosmarinus officinalis

Alecrim

15

Thymus zygis

Tomilho

12

As sementeiras serão efetuadas por método tradicional, com recurso a semeador mecânico.
mecânico
O revestimento será feito em duas aplicações sucessivas intervaladas de 4 a 6 semanas, aplicando-se
aplicando
em primeiro lugar a mistura de espécies herbáceas e depois a de espécies arbustivas.
Uma vez que algumas das espécies
spécies vegetais a utilizar nas sementeiras podem não se encontrar
disponíveis no mercado, e por uma questão de manter o suporte genético, recomendarecomenda-se que na época
apropriada se proceda à colheita de sementes.

4.2.3. Plantações
As plantações deverão ser efetuadas
efetuadas a covacho à medida do torrão ou do sistema radicular, visando a
instalação de um estrato arbóreo e arbustivo que inclui espécies bem adaptadas
adaptada às condições
edafoclimáticas
climáticas da região, de forma a recriar um espaço florestal sustentável. As espécies a plantar
deverão obedecer ao plano de plantações apresentado no
n Desenho 6 e identificadas no Quadro V.3.

Pág. V.10

PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA

E.142309.02A.003.jm

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

Quadro V.3 – Plantações.
ESTRATO

Arbóreo

ESPÉCIE

NOME COMUM

UNIDADES

Quercus fagínea

Carvalho cerquinho

282

Quercus suber

Sobreiro

349

Quercus ilex subsp. Ballota

Azinheira

488

Arbutus unedo

Medronheiro

446

Viburnum tinus

Folhado

383

Arbustivo

O método de plantação utilizado consiste na preparação do terreno com posicionamento da sinalização
nos
os diversos locais onde as covas serão abertas (à medida do torrão ou do sistema radicular da espécie
a plantar).
). As covas deverão ser previamente adubadas e deverá ser misturado com o solo de
cobertura, uma mistura de um polímero hidroabsorvente de forma a reduzir as necessidades de rega
nos períodos mais secos.
Em todas as plantações deverá ser realizada uma caldeira em volta da planta, de modo a permitir uma
melhor captação e reserva da água junto à planta.
A reposição ou substituição das espécies que, por qualquer motivo, não tenham atingido o sucesso
esperado, deverá ser sempre efetuada após prévia avaliação das causas que motivaram a sua perda.
Nas áreas correspondentes aos locais que não serão afetadoss com os trabalhos das explorações,
pretende-se
se que a vegetação existente seja objeto de conservação e manutenção, mantendo assim a
reserva biológica e variabilidade genética das espécies
espécies autóctones para a recuperação das áreas
afetadas, funcionado também como área tampão à exploração.

4.2.4. Calendário de trabalhos
De modo a que as espécies pioneiras possam aproveitar as primeiras chuvas outonais e se instalem
devidamente no terreno, antes que ocorram quaisquer erosões, indica-se no Quadro V.4 o calendário de
trabalhos a desenvolver.

E.142309.02A.003.jm

PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA

Pág. V.11

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

Quadro V.4 - Sequência das operações de revestimento vegetal.
TAREFA

ÉPOCA

Recolha de sementes no campo

Junho a Agosto

Espalhamento da terra vegetal

Junho a Setembro

Sementeira

Setembro a Novembro

Plantações

Novembro a Março

Retanchas e fertilizações

Janeiro a Março

Granjeios

Setembro a Outubro

Manutenção

Desde o início das operações

Os períodos indicados no Quadro V.4 devem ser entendidos como os mais favoráveis para a realização
dos trabalhos. No entanto, é possível que estas operações se alarguem no tempo ou só sejam
concretizáveis em épocas mais alargadas.
alargad
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5. MEDIDAS CAUTELARES
Como medidas cautelares a seguir no processo de recuperação paisagística do terreno, deverão ser
aplicadas as seguintes:
- Garantir
arantir a preservação de toda a vegetação existente no interior da área do Projeto Integrado e que
não seja abrangida
angida pelas áreas de exploração;
- Durante a recuperação deverão limitar-se
limitar se ao mínimo essencial as zonas de circulação e acesso dos
veículos e maquinaria, de modo a evitar a destruição do coberto vegetal envolvente;
- A aplicação da terra vegetal será feita em
em camada uniforme sobre as áreas a revestir, acabadas
sem grande esmero e de preferência antes do Outono, para que a sua aderência ao solo-base
solo
se
faça nas melhores condições;
- Nas áreas já recuperadas deverá ser interdita a circulação de veículos e pessoas,
pessoas exceto para
trabalhos de manutenção e conservação.
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6. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
CONSERV
As operações de manutenção e conservação da recuperação paisagística prolongar-se-ão
prolongar
por um
período de 2 anos após a conclusão dos trabalhos em cada área, constando dos
os seguintes trabalhos:
- Rega - após a instalação da vegetação deve ser assegurado
assegurado o abastecimento de água com a
frequência e na quantidade adequadas à manutenção das condições de humidade favoráveis ao
desenvolvimento das espécies vegetais.
vegetais
- Corte ou Ceifa - a ceifa nãoo é uma operação indispensável a não ser em casos muito especiais em
que a vegetação herbácea ponha em risco o desenvolvimento dos arbustos, constitua risco de
incêndio ou prejudique a drenagem. Nos casos necessários deverão ser efetuados 2 ou 3 cortes por
ano, durante a Primavera e no final do Verão.
Verão
- Fertilização - a manutenção do nível de fertilidade deve ser assegurada com adubações
apropriadas. A determinação
ção do tipo de fertilização e das quantidades a aplicar deverá, no entanto,
ser precedida por análises químicas ao solo.
solo
- Ressementeiras - só será necessário proceder-se
proceder se a ressementeiras quando as zonas
anteriormente semeadas se encontrem danificadas e/ou apresentem zonas descobertas alguns
meses após a 1.ªª sementeira. Nesses casos a ressementeira deverá
deverá ser feita recorrendo à mesma
técnica e à mesma mistura de sementes.
sementes
- Retancha - sempre que os exemplares plantados se encontrem danificados, ou com problemas
notórios de fitossanidade, deve ser efetuada a sua substituição de forma a respeitar a composição
compos
original. Nessa operação deverão observar-se
observar se todos os cuidados inerentes às plantações.
plantações
- Desbaste - aplicar-se-áá a árvores e arbustos recém plantados de forma a promover o correto
desenvolvimento do porte e a conservação das suas características estéticas,
estéticas, ao mesmo tempo que
se facilitam as restantes operações de manutenção, nomeadamente, a limpeza.
No Quadro V.5 apresenta-se
se o plano de operações para as ações a desenvolver durante a implantação
e para o período de manutenção e conservação.
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Quadro V.5 - Plano de operações para as ações de implantação e manutenção.
ANOS

IMPLANTAÇÃO

MESES

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

2º ANO
A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Deposição de
terra viva
Fertilização
Sementeira e
Plantação
Ceifa
Fertilização
Retancha
Desbaste

Trabalhos de Manutenção

Rega

Rega

Trabalhos de Implantação

Modelação e
regularização de
taludes

S

1º ANO

Operações obrigatórias
Operações a executar sempre que possível
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7. FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO
RECUPE
O PARP será aplicado em três estágios principais, correspondentes a fases
fase distintass em termos de ações,
que se podem sistematizar do seguinte modo:
Intervenção/Recuperação inicial
Recuperação e integração paisagística de todas as áreas que tenham sido exploradas
anteriormente e que já não venham a ser alvo de exploração futura, nomeadamente,
escombreiras e antigas áreas intervencionadas.
intervencionadas Essas áreas serão recuperadas através de
trabalhos de modelação topográfica, com vista a suavizar os taludes existentes, bem como
revestimento vegetal,
al, nomeadamente, sementeiras e plantações, e integradas na tipologia de
recuperação efetuada para a restante área de projeto.
Intervenção/Recuperação
ervenção/Recuperação intermédia
As intervenções de integração paisagística terão início após a finalização das operações de
lavra e a respetiva modelação com os estéreis até obtenção das cotas finais de projeto.
Salienta-se
se que, no âmbito do presente PARP, se encontra previsto que assim que a lavra
atinja as cotas finais num determinado local haverá lugar à sua modelação final e recuperação
paisagística. Será assim garantida uma intervenção mínima das áreas afetas à lavra.
lavra
Ass operações associadas à recuperação passarão pela modelação final da área, para
ajustamento de pormenor às cotas previstas, espalhamento da terra viva e sementeiras e
plantação
ação das espécies propostas.
Desse modo, o desenvolvimento da recuperação estará sempre dependente da conclusão dos
trabalhos de lavra e da modelação com os estéreis.
Conservação/Manutenção
A última fase corresponde às operações de manutenção e conservação da vegetação, o que
decorrerá durante um período de 2 anos.
Refere-se
se à fase de desativação das áreas exploradas sendo por isso, considerada uma
etapa crucial, uma vez que é nela que deverá haver uma maior preocupação de integração
entre as diversas
iversas áreas recuperadas e dessas
dess com a envolvente.
Atendendo ao horizonte temporal que este Projeto Integrado possui e às dificuldades de coordenação de
pedreiras vizinhas que, por vezes, se verificam, poderão ser desenvolvidas operações de recuperação
paisagística em áreas que ainda não tenham atingido a configuração
configuraç final prevista no Plano de Deposição.
Deposição
A este respeito refere-se que a definição das áreas a modelar com os resíduos de extração teve em
consideração, maioritariamente, o enquadramento paisagístico com a envolvente, independentemente da
disponibilidade de materiais de enchimento no momento. Apesar de ser previsível a existência de materiais
para enchimento dos vazios de escavação, como atestam atualmente as dificuldades de espaço para
armazenamento
mazenamento dos resíduos de extração, poderá verificar-se,
verificar se, em determinados momentos, não ser possível
finalizar as operações de modelação conforme previsto no Plano de Deposição. Nessas circunstâncias,
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poderão ser desenvolvidas operações de recuperação paisagística,
paisagística, que terão um carácter temporário,
sempre que se verifiquem, cumulativamente, as seguintes situações:
- Pedreiras que tenham finalizado as operações de lavra e tenham encaminhado os resíduos de
extração produzidos para as áreas a modelar ou para a valorização noutras indústrias; e
- Inexistência no momento de resíduos de extração de outras pedreiras que possam ser
encaminhados para as pedreiras referidas no item anterior.
Nesses casos, as empresas que pretendam encerrar as suas pedreiras, sem que tenha
tenh sido atingida a
configuração prevista no Plano de Deposição, poderão fazê-lo
fazê lo desde que desenvolvam as operações de
recuperação paisagística definidas neste Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, com as
necessárias adaptações. Para efeitos de liberação
liberação da respetiva caução, a recuperação paisagística
desenvolvida nessas circunstâncias deverá ser aprovada no âmbito de uma revisão do respetivo Plano de
Pedreira, nos termos do disposto do número 5, do artigo 41.º, do Decreto-Lei
Decreto
n.º 270/2001, de 6 de outubro,
o
alterado e republicado pelo Decreto-Lei
Decreto
n.º 340/2007, de 12 de outubro.
As áreas recuperadas nessas circunstâncias poderão ser ocupadas novamente para deposição de resíduos
de extração, desde que sejam integradas noutra pedreira e abrangidas por Plano
Plano de Pedreira aprovado que
contemple na sua caução a recuperação paisagística de acordo com o definido neste Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística, depois de cumprida a modelação prevista no Plano de Deposição.
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8. DESATIVAÇÃO
8.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A desativação é uma operação complementar do processo de recuperação paisagística. As
intervenções previstas no âmbito da desativação visam devolver as
as áreas intervencionadas em
condições adequadas de segurança e enquadradas com o meio envolvente.
De seguida serão descritas as medidas a implementar durante e após a desativação das explorações,
em termos de geotecnia e drenagem, de ambiente, de desmantelamento das instalações de apoio, de
remobilização dos equipamentos móveis, de integração dos recursos humanos
humanos e de segurança, para
que tais objetivos possam ser atingidos.
De referir que o processo de recuperação paisagística e de desativação de cada pedreira deverá ser
desenvolvido por áreas, com o objetivo de minimizar os impactes paisagísticos à medida que as áreas
intervencionadas pela extração vão evoluindo. Deste modo, à medida que forem terminadas as
operações de recuperação paisagística em cada área, proceder-se-á
proceder
de imediato à respetiva
desativação. A desativação constitui, assim, um processo de desafetação
desafetação da atividade extrativa,
traduzindo-se
se num abandono controlado das áreas recuperadas paisagisticamente.

8.2. DESMANTELAMENTO DAS INSTALAÇÕES
I
8.2.1. Técnicas de desmantelamento
No final da atividade extrativa de cada pedreira, proceder-se-á
proceder á ao desmantelamento de todas
tod as
instalações de apoio. As instalações de apoio compostas por construções em alvenaria serão
demolidas, sendo os resíduos encaminhados
encaminhad para um operador de gestão de resíduos. Por outro lado,
as unidades modulares pré-fabricadas
fabricadas serão remobilizadas e encaminhada
encaminhadas para outros
estabelecimentos industriais das empresas ou objeto de comercialização. As instalações que já não
possuem condições de reutilização deverão ser desmanteladas e encaminhadas para um operador de
gestão de resíduos.
As instalações industriais de transformação,
transformação, designadamente as monolâminas, monofios e instalações
de britagem serão objeto de desmantelamento, assim como os depósitos de combustível e básculas,
através da remobilização dos equipamentos para fora da pedreira e da demolição das
das fundações. Esses
equipamentos serão instalados noutros estabelecimentos das empresas ou encaminhados para
operador de resíduos no caso de se encontrarem obsoletos.
Os postos de transformação e os geradores, também, serão desmantelados bem como toda a cablagem
de alimentação elétrica das pedreiras.
edreiras. O desmantelamento dessas
dessas instalações será
ser realizado
previamente, por técnicos especializados, uma vez que este tipo de operação implica cuidados de
segurança acrescidos.
Os equipamentos móveis das pedreiras
pedreira serão transportados para outras pedreiras pertencentes às
empresas ou alvo de comercialização ou enviados para operador de resíduos no caso de se
encontrarem obsoletos.
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As fossas estanques serão esgotadas previamente por entidade autorizada e serão posteriormente
poster
removidas do local das pedreiras e entregues a um operador de gestão de resíduos.
resíduos
Em todas as atividades de desmantelamento serão destacados funcionários das empresas, quando
necessários, para auxiliar o pessoal especializado. As atividades que se revestirem de menos cuidados,
tal como a remobilização dos equipamentos e instalações móveis, bem como as atividades de
manutenção entre outras, serão realizadas por funcionários das empresas.
Depois de efetuado o desmantelamento de todas as instalações, serão realizadas as operações de
recuperação paisagísticas das áreas ocupadas por essas instalações.

8.2.2. Destino dos equipamentos e materiais
No final da atividade industrial de cada pedreira, as instalações desmanteladas terão o destino
apresentado no Quadro V.6.
Quadro V.6 – Desmantelamento das instalações.
INSTALAÇÕES

INTERVENÇÃO

DESTINO

Unidades de
beneficiação (monofios,
monolâminas e
instalações de britagem)

Desmantelamento e remobilização
dos equipamentos

Remobilização
ou
venda
dos
componentes das instalações. As
fundações (betão) serão enviadas para
operador de resíduos.

Básculas e depósitos de
combustível

Remobilização com demolição das
fundações

Remobilização
ou
venda
dos
equipamentos e envio do material das
fundações para operador de resíduos.
resíduos

Instalações de apoio em
alvenaria

Demolição das estruturas e
transporte

Instalações de apoio em
unidades modulares

Postos de
Transformação e
geradores

E.142309.02A.003.jm

Transporte
demolição
resíduos.

dos
para

resíduos
operador

da
de

Desmantelamento e transporte

Remobilização ou venda ou envio
para operador de resíduos.
resíduos As
fundações (alvenaria e betão) serão
enviadas para operador
operado de resíduos.

Desmantelamento e transporte
(elementos mecânicos e
elétricos)

Armazéns das empresas ou envio
para operador de resíduos.

Desmantelamento da
componente em alvenaria ou
fundações

As fundações e estruturas em
alvenaria serão enviadas para
operador de resíduos.
resíduos
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INSTALAÇÕES

Fossas estanques

INTERVENÇÃO

Esgotamento prévio e remoção
da fossa

DESTINO
As lamas da fossa serão removidas
pelos serviços municipalizados ou
por operador de resíduos.
Os componentes da fossa serão
enviadas para operador de resíduos.

8.3. DESTINO DOS EQUIPAMENTOS
EQUIPAMEN
MÓVEIS
Os equipamentos móveis de cada pedreira, incluindo as unidade de beneficiação, serão objeto de
comercialização por parte das empresas, ou remobilizados para outras unidades industriais. No caso de
se encontrarem obsoletos serão enviados para um operador de gestão de resíduos como equipamentos
em fim de vida.
alocados pelo menos, uma escavadora ou pá carregadora e
Durante a desativação das pedreiras serão alocados,
um dumper ou camião para fazer face
ace às operações inerentes ao processo. Após a desativação não
deverá restar na respetiva pedreira qualquer equipamento.

8.4. RECURSOS HUMANOS
No final da exploração de cada pedreira deverão ser realizadas reuniões onde serão discutidas formas
de integração dos trabalhadores em outros estabelecimentos das empresas ou de rescisão amigável
dos contratos de trabalho. Alguns dos trabalhadores ficarão na pedreira durante o período de
desativação para auxiliar nas respetivas tarefas.
tarefas

8.5. ACESSOS
De uma forma geral, os principais
ncipais acessos das pedreiras, nomeadamente os acessos fora das áreas de
escavação, serão mantidos após a desativação das pedreiras. Os acessos no interior das pedreiras vão
sendo definidos à medida que a recuperação paisagística for evoluindo.
Os novos acessos
essos a criar com a recuperação paisagística têm o objetivo de permitir a acessibilidade aos
vários locais das propriedades.. No processo de desativação serão utilizados os acessos existentes e a
criar no processo de recuperação paisagística,
paisagística não estando prevista
evista a criação de novos acessos.

8.6. AMBIENTE
8.6.1. Resíduos
Quando concluídos os trabalhos de recuperação paisagística será efetuada uma vistoria de modo a
garantir que todos os resíduos foram devidamente encaminhados. Assim, os resíduos mineiros serão
integrados no processo de recuperação paisagística ou valorizados noutras
outras indústrias enquanto os
resíduos não mineiros serão expedidos para operadores de gestão de resíduos.. Caso seja detetada a
presença de algum resíduo dentro das áreas das pedreiras serão tomadas de imediato todas as
medidas
das necessárias para o remover.
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Os potenciais resíduos sobre os quais incidirá a vistoria na fase de desativação serão os que se
apresentam no Quadro V.7 e que resultam da normal atividade industrial e das atividades de
desativação.
Quadro V.7 – Resíduos resultantes da atividade industrial e das atividades de desativação.
TIPO DE RESÍDUO

CÓDIGO LER38

Resíduos de extração de minérios não metálicos

01 01 02

Resíduos de corte e serragem de pedra

01 04 13

Gravilhas e fragmentos de rocha

01 04 08

Areias e argilas

01 04 09

Poeiras e pós

01 04 10

Lamas e outros resíduos de perfuração
contendo água doce

01 05 04

Óleos de motores, transmissões e lubrificação

13 02 08

Pneus usados

16 01 03

Filtros usados

16 01 07

Metais ferrosos

16 01 17

Mistura de resíduos de construção e demolição
(que inclui alvenarias, betão e fundações das
instalações de apoio)

17 09 04

Lamas de fossas sépticas

20 03 04

DESTINO

Recuperação paisagística ou
valorização para outras indústrias

Operador de resíduos

Serviços municipalizados ou
Operador de resíduos

8.6.2. Ruídos e poeiras
As atividades de desmantelamento das instalações de apoio,, só pontualmente induzirão aumentos nos
níveis de ruído, nomeadamente, aquando das demolições das fundações e dos respetivos
carregamentos para camiões ou dumpers. Pelo facto de se encontrarem minimizadas,
minim
nesta fase, as
principais fontes de ruído existentes neste tipo de exploração, como sejam as instalações de britagem e
os monofios/monolâminas a funcionar, prevê-se
prevê se que os níveis de ruído venham a diminuir.
Da mesma forma, noo que respeita à emissão de poeiras durante a atividade de desativação, os
impactes serão minimizados em virtude da redução dos trabalhos de desmonte e beneficiação do

38

Portaria n.º 209/2004, de 3 de março.
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calcário. Relativamente às poeiras geradas pela circulação de veículos, durante a desativação, serão
reduzidas através
través das regas frequentes a efetuar nos dias secos e ventosos,
ventosos, à semelhança do que irá
ocorrer na exploração propriamente dita.
dita Na fase pós-desativação,
desativação, dado o revestimento vegetal
proposto pela recuperação paisagística e a ausência da atividade industrial
al de extração e de
beneficiação, não são de prever quaisquer problemas ao nível da emissão de poeiras.

8.7. FASEAMENTO DAS OPERAÇÕES
OPERAÇ
As intervenções a desenvolver no âmbito da desativação das pedreiras dependem da evolução dos
trabalhos, ou seja, estão condicionadas
onadas por vários fatores, nomeadamente, o clima e a disponibilidade
dos meios técnicos e logísticos, etc. Para além disso, a desativação será feita em concomitância com a
recuperação paisagística, sendo libertadas áreas de acordo com o faseamento dessa atividade.
at
Assim,
à medida que o processo de recuperação paisagística for concluído em cada uma das zonas procede-se
procede
de imediato à sua desativação.
No caso das áreas afetas às instalações de apoio, a desativação será realizada em dois períodos,
sendo um para o desmantelamento das estruturas e outro para a desativação da própria área, depois de
terminada a respetiva recuperação paisagística.
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1. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal encontra-se
se em pleno Parque Natural das Serras de
d
Aire e Candeeiros (PNSAC) e no Sítio da Rede Natura 2000 “Serras de Aire e Candeeiros”.
A classificação das serras de Aire e Candeeiros como Parque Natural resulta do facto de estas serem o
mais importante repositório das formações calcárias existente em Portugal. Para além da morfologia
cársica, a natureza do coberto
oberto vegetal, rede de cursos de água subterrâneos, fauna específica
(nomeadamente cavernícola)) e intensa atividade no domínio da extração da pedra são outros aspetos
que caraterizam de forma singular o PNSAC e que o diploma classificatório (Decreto-Lei
(Decreto
n.º 118/79, de
4 de Maio) tenta preservar e disciplinar.
O Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal integra-se
se numa zona com aptidão para a exploração
mineral pelo que agrega diversas pedreiras em atividade. As pedreiras incluídas neste núcleo dedicamse essencialmente à exploração de calcário ornamental (lajes e blocos) com características tecnológicas
e estéticas que lhe conferem grande aceitação no mercado interno e externo.
No ano de 2007 encontravam-se
encontravam
em funcionamento na área do Parque Natural
ural das Serras de Aire e
Candeeiros (PNSAC) 281 pedreiras, que empregavam 1240 trabalhadores e produziram riqueza de
valor superior a 84 milhões de euros.
Nos últimos anos, a atividade extrativa atravessou grandes dificuldades no PNSAC. De facto, a situação
situaç
de esgotamento das áreas licenciadas, aliada à inexistência de áreas alternativas, consignadas em
instrumento de gestão do território com uma tipologia de uso compatível com a atividade extrativa,
perspetivavam o estrangulamento desta indústria, com pesadas
pesadas implicações ao nível económico, uma
vez que afetaria toda a fileira industrial.
A esse propósito é referido nos estudos de suporte do Plano de Ordenamento do PNSAC (POPNSAC)39,
que “(…) só com um grande esforço, também ao nível do planeamento, se poderá
poder sustentar a prazo
uma situação em que grande parte do património biológico, tal como o conhecemos hoje na região,
depende, em maior ou menor grau, da presença humana, a qual, por outro lado, se apoia atualmente
em atividades com forte impacte negativo para
para o património geológico, geomorfológico e paisagístico
como é o caso da atividade extrativa ou a produção animal intensiva. A preocupação de encontrar
pontos de equilíbrio sustentáveis, entre estas realidades contraditórias, aparece como a maior e mais
urgente
rgente das preocupações de gestão do território”.
território
Neste contexto, o POPNSAC vem propor instrumentos inovadores de enquadramento das atividades
humanas através de uma gestão racional dos recursos naturais, incluindo o ordenamento da indústria
extrativa, com vista a promover simultaneamente o desenvolvimento socioeconómico e o bem-estar
bem
das
populações de forma sustentada.
O POPNSAC,
PNSAC, mais concretamente o artigo 24.º,
24 da Resolução do Conselho de Ministros
M
n.º 57/2010, de
12 de agosto,
gosto, propõe a criação de Áreas de Intervenção Específica - Áreas sujeitas a exploração
extrativa, onde é possível a instalação ou ampliação de explorações de massas minerais.

39

Ratificado pela Resolução
ução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 57/2010, de 12 de agosto.

E.142309.02A.003.jm

CONCLUSÕES

Pág. VI.1

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

As áreas do PNSAC classificadas como “Áreas de Intervenção Específica - Áreas sujeitas
ujeitas a exploração
extrativa” (AIE), foram sujeitas a Planos Municipais de Ordenamento do Território na modalidade de
Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) visando o estabelecimento de medidas de
compatibilização entre a gestão racional da extração de massas minerais, a recuperação
recuperaçã das áreas
degradadas e a conservação do património natural existente tendo em conta os valores e a
sensibilidade paisagística e ambiental da área envolvente.
O PIER para a AIE do Codaçal foi elaborado de acordo com a legislação em vigor,
vigor, tendo por base a
Lei n.º 48/98, de 11 de agosto,
gosto, complementada pelo Decreto-Lei
Decreto
n.º 380/99,
/99, de 22 setembro, com a
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20
2 fevereiro.
Com a elaboração do PIER, e atendendo ao Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro,
etembro, torna-se
torna
necessário apresentar um Relatório Ambiental, no qual se “identificam,
“ dentificam, descrevem e avaliam os
eventuais efeitos significativos no ambiente, resultantes da aplicação do Plano e as suas alternativas
razoáveis que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação
aplicação territorial respectivos”.
respectivos Já o
Decreto-Lei
Lei n.º 232/2007, de 15 de junho,
j
determina a avaliação ambiental de determinados planos e
programas no ambiente, referindo que “aa avaliação ambiental de planos e programas pode ser
entendida como um processo integrado no procedimento de tomada de decisão, que se destina a
incorporar uma série de valores ambientais nessa mesma decisão.”
decisã
O grande objetivo destes instrumentos é assim estabelecer um nível elevado
ele
de proteção
ção do ambiente e
do processo de decisão, integrando as preocupações ambientais, sociais, económicas,
económic
políticas e
institucionais nas diversas fases de preparação de determinados planos e programas.
Após a publicação do PIER, sujeito a procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica, encontram-se
encontram
reunidas
eunidas as condições para a elaboração do Projeto Integrado, igualmente consignados no artigo e
diploma acima mencionados e respetiva avaliação ambiental, mediante procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental.
A elaboração do Projeto Integrado cumpre os termos do artigo 35.º do Decreto-Lei
Lei n.º 270/2001, de 6 de
outubro, na redação
ção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
Decreto
n.º 340/2007, de 12 de outubro,, permitindo que,
para além do ordenamento da lavra, se criem as condições para a reabilitação e posterior reconversão
reconv
de uso do solo atualmente afetos à indústria extrativa. Desta forma, procura-se
procur se conciliar e otimizar os
diferentes Planos de Pedreira, para que integrem linhas orientadoras comuns de aproveitamento
racional do recurso e de compatibilidade ambiental.
ambiental
O Projeto Integrado está ainda sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, em
cumprimento do Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
151
de 31 de outubro, uma vez que,, pela sua natureza,
dimensão e localização,
zação, é considerado suscetível
susce
de provocar incidênciass significativas no Ambiente.
Importa referir que a realização da avaliação ambiental no âmbito do PIER e no âmbito do Projeto
Integrado garante a inclusão dos valores ambientais na tomada de decisão, assegurando uma
perspetiva alargada através da integração global das considerações biofísicas, económicas, sociais e
políticas relevantes, que possam estar em causa num quadro de sustentabilidade.
O artigo 35.º do Decreto-Lei
Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro,
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
Decreto
n.º 340/2007, de 12 de outubro refere que “…quando
…quando se mostre de interesse para o racional
aproveitamento de massas minerais em exploração ou para a boa recuperação das áreas exploradas, a
entidade licenciadora ou a DGEG, por iniciativa própria ou a pedido de interessados,
interessados, ouvidas as
entidades que aprovam o plano de pedreira, convida os titulares de pedreiras confinantes ou vizinhas a
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celebrarem acordo escrito, de cujos termos resulte a realização de um projeto integrado que preveja os
moldes de exercício das atividades
atividades e a adaptação dos respetivos planos de pedreira com vista a
assegurar o desenvolvimento coordenado das operações individualizadas de cada pedreira.”.
pedreira.
No caso concreto do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal (e, consequentemente, para a AIE
do Codaçal), o Projeto Integrado incide sobre uma área de 1 017 650 m2 e integra 16 explorações de
pedreira ornamental,, sendo 4 para produção de lajes e 12 para produção de blocos.
blocos Refere-se que
apenas uma pedreira de laje se mantém atualmente em produção, devido a questões que se prendem
com o mercado atual.
A exploração incide sobre calcários que possuem características texturais, estéticas e cromáticas que
lhes conferem uma aptidão ornamental para produção de blocos ou lajes. Apesar de existirem outras
formações
rmações geológicas sem qualquer aptidão ornamental, refere-se
refere se que os calcários para produção de
rocha ornamental ocorrem em grande parte do Núcleo,, o que justifica o facto de grande parte da área se
encontrar intervencionada pela atividade extrativa (cerca de 70 % da área do Projeto Integrado).
A atividade extrativa no Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal decorre há várias décadas e
sempre com produção de rocha ornamental (blocos e lajes). Por questões de natureza geológica que se
prende com a espessura
ssura das bancadas de calcários, a exploração de lajes ocorre exclusivamente no
extremo Norte da área.. As características gerais das rochas que ocorrem nesse Núcleo,
maioritariamente calcários, conferem-lhes
conferem lhes uma aptidão ornamental ímpar no interior do PNSAC,
PNSA sendo
comercializadas com a designação de Semi-Rijo
Semi Rijo do Codaçal, no caso da produção de blocos.
A exploração é desenvolvida com recurso a um conjunto de meios mecânicos e por várias empresas
que ali laboram em simultâneo, em áreas de pedreiras vizinhas e algumas delas confinantes. A
ocupação do espaço é feita com áreas de corta, escombreiras, parque de blocos, acessos e instalações
de apoio à atividade industrial.
A produção de rocha ornamental no Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal,
Codaçal de resto como em
toda a atividade de produção de rocha ornamental, produz uma grande quantidade de resíduos sem
possibilidade de serem comercializados como blocos. As características texturais e cromáticas que os
calcários apresentam, apesar de bastante homogéneas para
para os calcários senso lato, não são
constantes em toda a área do Núcleo.
Núcleo. De referir que a obtenção de um bloco comercializável apenas é
possível se apresentar características homogéneas em todo o bloco. Como as heterogeneidades são
relativamente abundantes,, existe associada à produção de rocha ornamental também a produção de
uma grande quantidade de resíduos.
Apesar de esses resíduos serem atualmente valorizados como subproduto noutras indústrias, como é o
caso da produção de agregados ou de cal, as empresas
empresas exploradoras enfrentam dificuldades de espaço
para o armazenamento temporário dos resíduos produzidos. De facto, a atividade de exploração ao
longo de várias décadas e com várias empresas a laborar em simultâneo levou à criação de inúmeras
escombreiras onde
nde os resíduos vão sendo depositados.
As dificuldades de espaço são atualmente a principal preocupação das empresas na gestão das suas
áreas. De facto, a maior parte das escombreiras existentes encontram-se
encontram se em zonas que ainda possuem
recurso mineral, o quee implicará a prévia remoção das escombreiras para efetuar a exploração. Para
além disso, a exploração é desenvolvida fundamentalmente em cava, pelo que as áreas finalizadas pela
lavra ainda são bastante exíguas, o que não permite o armazenamento imediato dos resíduos a
produzir. Como consequência, o desenvolvimento das operações de recuperação paisagística é
bastante limitada, restringindo-se
restringindo se apenas a zonas periféricas e de pequenas dimensões.
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No caso concreto do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal,, as áreas recuperadas ou em
recuperação paisagística são bastante reduzidas enquanto as áreas intervencionadas pela atividade
extrativa são cada vez maiores. Por outro lado, as áreas virgens (sem qualquer intervenção) são
bastante reduzidas, estando a área
ea já bastante intervencionada.
A existência deste conjunto de pedreiras vizinhas e confinantes, algumas delas com atividades
coordenadas de exploração, justificou assim a elaboração deste Projeto Integrado, tendo sido
estabelecidos os seguintes objetivos principais:
- Garantir o aproveitamento e a gestão
gest racional do recurso mineral e uma adequada afetação de
áreas, com a criação de tipologias de ocupação bem definidas;
- Criar espaços com características adequadas para a indústria extrativa, mas passíveis de
reconversão para outros usos com o final da atividade, nomeadamente a reconversão numa
paisagem natural enquadrada com a envolvente;
- Assegurar a correta gestão dos resíduos de extração, garantindo um compromisso entre as
atividades de lavra e as atividades de deposição nos vazios de escavação e a valorização noutras
indústrias, minimizando os prejuízos e condicionantes ao desenvolvimento da atividade principal
produtora de rochas ornamentais;
- Garantir as adequadas operações de gestão dos resíduos não mineiros,
mineiros, alguns deles perigosos,
minimizando os impactes para o ambiente e para a saúde humana;
- Assegurar as condições de segurança e saúde, através de uma coordenação estrita entre os
técnicos de segurança e saúde e os médicos do trabalho e entre estes e os responsáveis
responsáveis técnicos
das pedreiras;
- Minimizar os impactes ambientais, através da adoção de medidas de prevenção e monitorização
durante a atividade de exploração de cada pedreira.
Considerando o facto do Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal se inseririr numa área sensível
do ponto de vista ambiental, como é o PNSAC, os impactes decorrentes da atividade extrativa assumem
particular importância. Neste sentido, na elaboração deste Projeto Integrado procurou-se
procurou
encontrar
soluções que possam obviar os problemas
problemas já sentidos como são o caso das dificuldades de espaço para
armazenamento dos resíduos e as dificuldades para o desenvolvimento das operações de recuperação
paisagística. Procurou-se,
se, ainda, encontrar soluções que permitam o racional aproveitamento do
recurso mineral disponível e uma gestão integrada, em termos de lavra e de recuperação paisagística
das pedreiras que operam no Núcleo.
Núcleo. De entre as soluções encontradas para a coordenação dos
trabalhos desenvolvidos destacam-se
se as seguintes como as mais importantes:
i
- Definição de regras de exploração através da adoção de métodos de desmonte e configurações da
escavação aplicáveis para os blocos ou para as lajes;
- Definição das regras a aplicar na coordenação entre pedreiras confinantes que operam de forma
autónoma e com ritmos e produções diferentes;
- Definição de regras para a gestão dos resíduos a produzir, tendo sido criadas áreas preferenciais
para o armazenamento dos resíduos e com isso possibilitar uma melhor gestão do espaço;
espaço
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- Definição de uma metodologia
metodologia de recuperação paisagística integrada para todo
tod o Núcleo, no
sentido de enquadrar o espaço com a envolvente e evitar a aplicação de soluções individuais para
cada pedreira;
at
da aplicação,
- Utilizar a atividade extrativa como meio de valorização do espaço envolvente através
no processo de recuperação paisagística, de extensas áreas de prado para alimentação de aves e o
desenvolvimento de escarpas para nidificação de aves.
Apesar das soluções propostas neste Projeto Integrado, subsistem algumas incertezas que
q importa
salientar e que poderão condicionar o desenvolvimento da atividade extrativa, nomeadamente:
- A dependência que a indústria extrativa possui dos mercados consumidores. No caso concreto dos
blocos essa dependência é maioritariamente do mercado externo
externo que consome grande parte da
produção. Este Projeto Integrado prevê o aproveitamento total do recurso mineral com aptidão
ornamental o que apenas será possível pela combinação da continuidade da atividade extrativa e
do consumo pelos mercados (externo ou
ou interno). O Projeto Integrado não prevê uma situação
intermédia de extração/recuperação paisagística caso a atividade cesse sem que o recurso mineral
esteja esgotado;
- A dependência que as pedreiras confinantes possuem umas das outras no avanço coordenado das
suas atividades, que decorrem com ritmos e produções diferentes. Embora o Projeto Integrado
defina as regras de exploração entre pedreiras confinantes, nada poderá ser definido para pedreiras
que possam, eventualmente, cessar ou suspender a sua atividade
atividade e permitir que as restantes
possam operar nas zonas de fronteira até ao esgotamento do recurso mineral;
- A dependência que esta atividade possui ao nível da valorização dos resíduos de extração. Apesar
da valorização dos resíduos de extração ocorrer atualmente
atualmente para a produção de agregados ou para
cal, desconhece-se
se se essa valorização continuará no futuro a permitir a gestão do espaço com
vantagens para o desenvolvimento da atividade extrativa de forma rentável e sem incremento de
custos que possam inviabilizar
bilizar a atividade.
Importa salientar que os blocos produzidos no Núcleo de Exploração de Pedreiras do Codaçal, em
particular, e na área do PNSAC, em geral, são encaminhados maioritariamente para exportação o que
reveste esta atividade de enorme importância
importância económica. A nível nacional, a importância da indústria
produtora de rochas ornamentais traduz-se,
traduz se, em geral, como uma fonte criadora de emprego e
desenvolvimento económico, o que reveste este projeto de uma significativa relevância.
Por último, refere-see que os calcários existentes na área do PNSAC possuem características texturais e
cromáticas, por vezes únicas, que projetam Portugal para o mercado mundial das rochas ornamentais a
par de países tradicionalmente produtores de rochas ornamentais.
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2. SUBSCRIÇÃO
De acordo com o n.º 4 do artigo 35.º do Decreto-Lei
Dec
n.º 270/2001, de 6 de outubro,
utubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro,
o
o Projetoo Integrado, após finalizado, “(…)
é assinado pelas entidades públicas envolvidas na elaboração
elaboração do mesmo e por, pelo menos, 50 % das
entidades exploradoras envolvidas.” Deste modo, o presente Projetoo Integrado é subscrito pelas
entidades públicas envolvidas e pela Assimagra - Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores,
Granitos e Ramos Afins em representação das empresas exploradoras.

Direcção-Geral
Geral de Energia e Geologia

Direção Regional do Centro do Ministério da
Economia

Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros

Câmara Municipal de Porto de Mós

Assimagra - Associação Portuguesa dos
Industriais de Mármores, Granitos e Ramos
Afins

Airemármores, Lda.
L

Alfilpedra, Lda.

Bentos, Indústria de Mármores,
rmores, Lda.

CALSAL - Calcários da Serra do Alecrim,
A
Lda.

Garcia Anastácio Bento
B
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nastácio
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afael Cordeiro

Jorge Manuel Nogueira
ogueira Anastácio

Luís Cordeiro
ordeiro Anastácio

M. Anastácio, Lda.
L

Marbipedra, Lda.

Mármores Garcogel,
arcogel, Lda.

Marmorimal, Lda

Marques & Guedes,
uedes, Lda.

Pedramoca, Lda.

Rafaéis Mármores,
ármores, S.A.

E.142309.02A.003.jm

CONCLUSÕES

Pág. VI.7

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

(Página intencionalmente deixada em branco)

Pág. VI.8

CONCLUSÕES

E.142309.02A.003.jm

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

VII. BIBLIOGRAFIA

E.142309.02A.003.jm

BIBLIOGRAFIA

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

(Página intencionalmente deixada em branco)

BIBLIOGRAFIA

E.142309.02A.003.jm

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

• A. BENETTI MACHINE S.R.L in PEREIRA, S., GUERREIRO, H. e LEITÃO, A. (1998) - “Sector das Rochas
Ornamentais – Manual de Prevenção”. Ed. por IDICT - Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das
Condições de Trabalho. Série de Informação Técnica n.º 8. Lisboa.
Lisboa
• ANDRESEN, M.T.L.M.B., "The
"The Assessement of Landscape Quality. Guideline for Four Planning Levels",
Department Landscape Architecture and Regional Planning.
• AZÊREDO, A. C., 2007. Formalização da litoestratigrafia do Jurássico Inferior e Médio do Maciço Calcário
Estremenho (Bacia Lusitânica).
sitânica). Comunicações Geológicas 94, 29-51.
• BRODKOM, F. (2000) - “As Boas Práticas Ambientais na Indústria Extractiva: Um Guia de Referência”.
Divisão
de
Pedreiras
e
Minas
do
Instituto
Geológico
e
Mineiro.
Lisboa.
www.igm.pt/edicoes_online/diversos/prati
www.igm.pt/edicoes_online/diversos/praticas_ambientais
• CABRAL, F.C. (1993) – “Fundamentos da Arquitectura Paisagista”. Instituto da Conservação da Natureza.
Lisboa.
• CABRAL, F.C., TELLES, G.R. (1960). A árvore. DGSU – MOP. Lisboa.
• CALDEIRA CABRAL, F. (1993) “Fundamentos de Arquitectura Paisagista”, I.C.N., Lisboa.
• CARVALHO, J. M. F., 1996. Área de Moleanos (Maciço Calcário Estremenho): Litologia temática e
sondagens. Instituto Geológico e Mineiro, Lisboa.
• CARVALHO, J. M. F., 1997. Calcários Ornamentais e Industriais da Área de Pé da Pedreira (Maciço Calcário
Estremenho) - Carta de Aptidão. Estudos, Notas e Trabalhos do Instituto Geológico e Mineiro 39, 71 - 89.
• CARVALHO, J., MANUPPELLA G., A. CASAL MOURA, 2000. Calcários ornamentais portugueses.
po
Sep. de
Boletim de Minas, 37 (4), 2000, p. 223-232.
223
Lisboa : Instituto Geológico e Mineiro.
• CARVALHO, J. M. F.; HENRIQUES, P.; FALÉ, P. & LUÍS, G., 2008. Decision criteria for the exploration of
ornamental-stone deposits:
ts: Application to the marbles of the Portuguese Estremoz Anticline. International
Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 45, 1306–1319.
1306
• CARVALHO,
ARVALHO, J. M. F., 2013. Tectónica e caraterização da fraturação do Maciço Calcário Estremenho, Bacia
Lusitaniana. Contributo para a prospeção de rochas ornamentais e ordenamento da atividade extrativa. Tese
de Doutoramento, Universidade de Lisboa, 442 p.
• COSTA, M. A. S. (1993). "Silvicultura Geral", Volume I. Litexa Editora Lda., Lisboa.
• CAXARIA, C. A. (1996). “Aproveitamento de Recursos Geológicos. Acesso à Actividade, Ordenamento,
Ambiente e Acompanhamento Técnico”. II Jornadas da Indústria Mineral Portuguesa,
Portuguesa, APIMINERAL, Abril de
1996, Lisboa.
• DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES - GENERALITAT DE CATALUNYA
(1987) – “Recomanacions Tècniques per a la Restauració I condicionament dels espais afectats per activitats
extractives”. Barcelona.
• ERASO, J. R. (1991). Las Plantas de Nuestros Prados. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.
• FABOS, J.; Caswell, S .J. (1977). "Composite Landscape Assessement. Procedures for Special Resources
Hazards and Development Suitability", Part 2 of the Metropolitan Landscape
Landscape Planning, Model METLAND,
M.A.E.S. - U.M.A.C.F.N.R., Research Bolletin, n.637, Jan. 1977.
• FERREIRA, M. P. & MACEDO, C. R., 1983. Igneous rocks in the diapiric areas of the western portuguese
border: the K-Ar
Ar ages and settings of the Upper Jurassic suite. Memórias e Notícias do Museu e Laboratório
Mineralógico e Geológico da Universidade de Coimbra 96, 159-181.
159

E.142309.02A.003.jm

BIBLIOGRAFIA

Pág. VII.1

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

• FRANCO, J.A. (1971). Nova
ova Flora de Portugal. Volume I. Lisboa.
• FRANCO, J.A. (1984). Nova Flora de Portugal. Volume II. Lisboa.
• FRANCO, J. A., AFONSO, M. L. R. (1998) – “Nova Flora de Portugal”. Volume III. Escolar Editora, Lisboa.
• GAMA, C. DINIS DA (1995) – “A Reengenharia das explorações mineiras face aos constrangimentos
ambientais”. Seminário Luso-Brasileiro
Brasileiro de Geotecnia Ambiental, pp. 189-198.
189
• GAMA, C. DINIS DA (1995). “Elementos da Disciplina de Estabilidade de Taludes”. Mestrado em
Georrecursos - Área de Geotecnia, IST, Lisboa.
Li
• GRAÇA COSTA, J.R., BALACÓ MOREIRA, J. C., MANUPPELLA, G.; BALACÓ MOREIRA, 1988. Calcários
Ornamentais do Maciço Calcário Estremenho. Estudos, Notas e Trabalhos da Direção Geral de Geologia e
Minas t.30, p.51-88. Lisboa.
Bacia Lusitaniana. Tese de Doutoramento,
• KULLBERG, J. C., 2000. Evolução Tectónica Mesozóica da Bacia
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 361 p.
• KULLBERG, J. C.; ROCHA, R. B.; SOARES, A. F.; REY, J.; TERRINHA, P. & CALLAPEZ, P., 2006. A Bacia
Lusitaniana: estratigrafia, paleogeografia e tectónica. In: Dias, R. et al. (Editors), Geologia de Portugal no
contexto da Ibéria. Universidade de Évora, Évora, pp. 317-368.
317
• KULLBERG, J. C.; ROCHA, R. B.; SOARES, A. F.; REY, J.; TERRINHA, P.; AZERÊDO, A. C.; CALLAPEZ,
P.; DUARTE, L. V.; KULLBERG, M. C.; MARTINS, L.; MIRANDA, J. R.;
R.; ALVES, C.; MATA, J.; MADEIRA, J.;
MATEUS, O.; MOREIRA, M. & NOGUEIRA, C. R., 2013. A Bacia Lusitaniana: Estratigrafia, Paleogeografia e
Tectónica. In: Dias, R. et al. (Editors), Geologia de Portugal, Vol. II - Geologia Meso-cenozóica
cenozóica de Portugal.
Escolar Editora, Lisboa, pp. 798.
• LNEG (2014). “Caraterização e valorização da Área de Intervenção Específica do Codaçal”, Alfragide.
Alfragide
• LOPEZ JIMENO,C.. (1999). "Manual de estabilización y revegetación de taludes". Entorno Gráfico.
• MANUPPELLA, G.; BALACÓ MOREIRA, J. C., 1975. Panorama dos calcários jurássicos portugueses. Sep.
de Boletim de Minas, 12 (4), 1975, p. 245-256.
245
Lisboa. Direção Geral de Geologia e Minas.
• MANUPPELLA, G.; BALACÓ MOREIRA, J. C.; LUÍSA ROMÃO, M., 1980. Panorama dos dolomitos e
calcários dolomíticos portugueses. Sep. de Boletim de Minas, 17 (4), 1980, p. 311-323.
311
Lisboa Direção Geral
Lisboa.
de Geologia e Minas.
• MANUPPELLA, G.; BALACÓ MOREIRA, J. C.; LUÍSA ROMÃO, M., 1981. Calcários portugueses – Sua
utilização industrial. Sep. de Boletim de Minas, 18 (4), 1981, p. 271-283.
271
Lisboa. Direção Geral de Geologia e
Minas.
• MANUPPELLA, G.; BALACÓ MOREIRA, J. C., 1980. Calcários e dolomitos da Serra dos Candeeiros –
2ªParte (Sondagens e cálculo de reservas). Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 1980, T. 66,
p. 209-225. Lisboa.
• MANUPPELLA, G.; BARBOSA, B.; MACHADO, S. & CARVALHO, J. M. F., 2000. Folha 27 A - Vila Nova de
Ourém. Carta Geológica de Portugal, Escala 1:50000, 2ª edição. Instituto Geológico e Mineiro, Lisboa.
• MANUPPELLA, G.; ANTUNES, M. T.; ALMEIDA, C.; AZERÊDO, A. C.; BARBOSA, B.; CARDOSO, J. L.;
CRISPIM, J. A.; DUARTE, L. V.; MARTINS, L. T.; RAMALHO, M. M.; SANTOS, V. F. & TERRINHA, P.,
P 2000.
Notícia Explicativa da Folha 27-A,
A, Vila Nova de Ourém, 2ª edição ed. Instituto Geológico e Mineiro, Lisboa,
155 p.

Pág. VII.2

BIBLIOGRAFIA

E.142309.02A.003.jm

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

• MANUPELLA, G.; BARBOSA, B.; AZERÊDO, A. C.; CARVALHO, J.; CRISPIM, J.; MACHADO, S. &
SAMPAIO, J., 2006.. Folha 27 C - Torres Novas, Carta Geológica de Portugal. Instituto Geológico e Mineiro,
Lisboa.
D.C (1980) - “Environmental impact analysis handbook.” Ed. por McGraw-Hill
McGraw
• RAU, J.G. AND WOOTEN, D.C.
Book Co. New York.
• MARTINS, A. F., 1949. Maciço Calcário Estremenho. Contribuição para um Estudo de Geografia Física. Tese
de Doutoramento em Ciências Geográficas, Universidade de Coimbra, 249 p.
• QUARTAU, R., 1998. Calcários Ornamentais e Industriais do Maciço Calcário Estremenho - A variedade Semi
Rijo de Cabeça Veada. Estudos, Notas e Trabalhos do Instituto Geológico e Mineiro 40, 81 - 88.
• QUARTAU, R., 2000. Calcários ornamentais do Maciço Calcário Estremenho - A variedade Semi-Rijo do
Codaçal. Instituto Geológico e Mineiro, Lisboa.
• RIBEIRO, A.; ANTUNES,
S, M. T.; FERREIRA, M. P.; ROCHA, R. B.; SOARES, A. F.; ZBYSZEWSKI, G.;
MOITINHO DE ALMEIDA, F.; CARVALHO, D. & MONTEIRO, J. H., 1979. Introduction à la géologie générale
du Portugal. Serviços Geológicos de Portugal, 114 p.
• RODRIGUES, M. L., 1998. Evolução geomorfológica quaternária e dinâmica actual - Aplicações ao
ordenamento do território. Exemplos no Maciço Calcário Estremenho. Dissertação de Doutoramento em
Geografia Física, Fac. Letras da Univ. Lisboa, Lisboa, 868 p.
• SALGUEIRO,T.A. (1982). Pastagens e forragens. Clássica Editora. Porto.
• SME Mining Engineering Handbook (1992), Vols. 1, 2. Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc.
• TANDY, C. (1975) – “Landscape of Industry”. Leonard Hill Books, London.
• WILLIS, M. G., 1988. The tectonic history of the Lusitanian Basin of Portugal. PhD Thesis, Open University.
• WILSON, R. C. L., 1988. Mesozoic development of the Lusitanian Basin, Portugal. Revista de la Sociedad
Geologica de España 1 (3-4),
4), 395-406.
395
• WILSON, R. C. L.; HISCOTT, R. N.; WILLIS, M. G. & GRADSTEIN, F. M., 1989. The Lusitanian Basin of westwest
central Portugal: Mesozoic and Tertiary tectonic, stratigraphic, and subsidence history. In: Tankard, A. J. &
Balkwill, H. R. (Editors), Extensional tectonics and stratigraphy of the North Atlantic margins.
mar
AAPG Memoir,
pp. 341-361.

E.142309.02A.003.jm

BIBLIOGRAFIA

Pág. VII.3

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

(Página intencionalmente deixada em branco)

Pág. VII.4

BIBLIOGRAFIA

E.142309.02A.003.jm

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

VIII. CADERNO DE ENCARGOS

E.142309.02A.003.jm

CADERNO DE ENCARGOS

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

(Página intencionalmente deixada em branco)

CADERNO DE ENCARGOS

E.142309.02A.003.jm

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

1.

Objeto da Empreitada
1.1. Implantação de estacas pelos limites do terreno, pintadas de vermelho ou amarelo 0,30 m acima do solo,
para futura fiscalização.
1.2. Limpeza e regularização das áreas destinadas à recuperação.
1.3. Aterro, modelação e preparação do terreno.
1.4. Transporte e espalhamento
espalhament de terra viva.
1.5. Fertilização.
1.6. Execução do plano de plantações e de sementeiras.
1.7. Manutenção e conservação das zonas recuperadas durante 2 anos após instalação.

2.

Condições gerais
2.1. O empreiteiro compromete-se
compromete se a fornecer todos os materiais, adubos e sementes em boas condições e a
assegurar o desenvolvimento dos trabalhos segundo as condições estabelecidas no presente Caderno de
Encargos.
reservando
2.2. O empreiteiro deverá consultar a Fiscalização em todos os casos omissos ou duvidosos, reservando-se
esta o direito de exigir a substituição, a custas do empreiteiro, de todos os materiais, adubos e sementes
que se verifique não satisfazerem as condições exigidas.
2.3. O empreiteiro deverá assegurar, em número e qualificação, a presença na obra do pessoal necessário à
boa execução dos trabalhos, bem como de elemento capaz de fornecer os esclarecimentos necessários
sobre os mesmos.

3.

Condições especiais
3.1. Características dos materiais
3.1.1. Água - Deve ser limpa, arejada e isenta de produtos tóxicos, tanto para plantas como para animais.
3.1.2. Terra viva - Considera-se
Considera se terra viva à camada superior do solo, capaz de proporcionar condições
satisfatórias de vida às plantas cultivadas e apresentando composição física próxima da terra franca, isto
é, cerca de 20 a 25% de argila e 60 a 65% de areia. Deve ser isenta
isenta de pedra grossa (com diâmetro
superior a 50 mm), assim como de detritos prejudiciais; a quantidade admissível de pedra miúda (diâmetro
até 50 mm) não poderá exceder 10% do volume de terra. A terra viva a utilizar nas áreas a semear e
plantar deverá ser
er proveniente da decapagem das pedreiras existentes nesta Área de Intervenção
Específica. Corretivos orgânicos industriais, doseando, no mínimo, 40% de matéria orgânica: Fertor,
Ferthumus, Guano ou Turfa neutralizada.
3.1.3.

Fertilizantes e corretivos

−

Adubo composto NPK 15:15:15.

−

Corretivos cálcicos - Agripó ou Agroliz.

3.1.4. Fixador ou estabilizador de solo - Poderá ser à base de vários produtos, desde que apresentados e
aceites pela Fiscalização. Destacam-se
Destaca se os considerados como de maior garantia:
−

Polímeros plásticos derivados do petróleo, tipo Curasol

−

Produto coloidal de origem vegetal, tipo Biovert Stabile

3.1.5. Protetor de sementes - Como protetor de sementes será utilizado um arejador de solo constituído por
fibras longas 100% vegetais, fisiologicamente inertes e não tóxicas, com 98% de matéria orgânica e 600%
de capacidade de retenção de água, do tipo "Biomulch".
3.1.6. Sementes - As sementes deverão
deverão apresentar o grau de pureza e a faculdade germinativa exigidos
por lei, sempre que essas espécies figurem nas tabelas oficiais. As não representadas nas tabelas oficiais
deverão ser provenientes da última colheita, salvo justificação especial de germinação
germ
tardia, e deverão
ser isentas de sementes estranhas e impurezas. O empreiteiro obriga-se
obriga se a entregar à Fiscalização uma
amostra dos lotes de sementes a empregar ou das espécies que o constituem. Os lotes deverão ser
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constituídos pelas espécies indicadas
indicadas nas peças escritas e desenhadas, nas percentagens também aí
indicadas. Poderão ser selecionadas pela Fiscalização amostras dos lotes de sementes a empregar para
serem enviadas aos Laboratórios Nacionais para ensaios de germinação e pureza. Os custos e
pagamentos destes ensaios constituem encargo do adjudicatário.
3.1.7. Árvores - As árvores a plantar serão das espécies indicadas nas peças desenhadas e memória
descritiva. Deverão ser exemplares novos, sãos, bem conformados, de plumagem, com flecha intacta,
raízes
es bem desenvolvidas e em bom estado sanitário, devendo ser fornecidas em alvéolo ou vaso,
conforme indicado no quadro de medições.
3.1.8. Materiais não especificados - Todos os materiais não especificados e que tenham emprego na obra
de recuperação paisagística deverão satisfazer as condições técnicas de resistência e segurança impostas
pelos regulamentos que lhes dizem respeito, ou terem caraterísticas que satisfaçam as boas normas de
construção.
3.2. Descrição dos trabalhos
Os métodos e instrumentos de trabalho deverão
deverão ser previamente aprovados, antes da realização de qualquer
trabalho.
3.2.1. Modelação da área a recuperar - A modelação da área deverá ser executada de acordo com o
indicado nas peças desenhadas. Os estéreis resultantes da atividade extrativa serão depositados
depositado nos
diversos patamares resultantes da lavra, junto aos taludes de escavação. A colocação das últimas
camadas de enchimento deverá revestir-se
revestir se de cuidados especiais de forma a proporcionar às plantas
condições edáficas que permitam o seu desenvolvimento. Assim, deverá ter-se
se o cuidado de colocar os
estéreis de granulometrias maiores primeiro, depois os de granulometria menor, depois uma camada de
terra com menor quantidade de matéria orgânica e finalmente a camada superficial de terra viva.
3.2.2. Distribuição da terra viva - Nas áreas a plantar e semear, proceder-se-áá ao espalhamento de terra
viva, convenientemente preparada e fertilizada, com uma espessura média de 0,10 m.
3.2.3. Mobilização - Sempre que a camada de terra viva espalhada à superfície se encontre erosionada
erosion
deverá realizar-se
se uma correção de ravinamentos, complementada com uma mobilização superficial, por
meio de escarificação cruzada, até cerca de 0,10 m de profundidade de modo a garantirgarantir-se a regularização
da superfície. Para que as sementes e fertilizantes
fertilizantes encontrem boas condições de fixação é indispensável
que a superfície da camada de terra não fique demasiado lisa.
3.2.4. Fertilização e Corretivos - Deverá ser feita uma fertilização geral do terreno nas áreas de
sementeiras com adubo composto (NPK 15:15:15) à razão de 15 g/m2. Os fertilizantes serão espalhados
uniformemente, manual ou mecanicamente, à superfície do terreno e incorporados neste por meio de
fresagem Aplicar-se-ão
ão 5 kg de "Ferthumus" ou similar por cada cova das árvores. Os corretivos orgânicos
poderão variar consoante a sua origem, devendo, no entanto, incluir um mínimo de 75 g/m2 de matéria
orgânica.
3.2.5. Plantações - Em todas as plantações o empreiteiro deverá respeitar escrupulosamente os respetivos
planos, não sendo permitidas quaisquer substituições
substituições de espécies, sem prévia autorização escrita da
fiscalização. Deve evitar-se
se a acumulação de grandes quantidades de plantas nos locais de plantação,
devendo ser feito o transporte para o local de plantação apenas do número necessário para um dia de
trabalho.
abalho. Caso se verifique a impossibilidade de plantar a totalidade no próprio dia, as sobrantes deverão
ser colocadas em locais abrigados, abacelando-as
abacelando
e regando-as.
as. Serão abertas covas de dimensão
ajustada ao torrão da planta, nos locais indicados nas peças
peças desenhadas. As covas serão abertas depois
do espalhamento de terra viva, de acordo com o respetivo plano de plantação, sendo depois preenchidas
com terra viva devidamente misturada com fertilizante e com um polímero hidroabsorvente de modo a
minimizar a necessidade de rega no verão. Depois das covas preenchidas com terra fertilizada e
devidamente compactada abrem-se
abrem se pequenas covas de plantação, à medida do torrão. Seguir-se-á
Seguir
a
plantação propriamente dita, havendo o cuidado de deixar a parte superior do
do torrão à superfície do
terreno, para evitar problemas de asfixia radicular. De seguida procede-se
procede se ao enchimento das covas com
terra, fazendo uma ligeira pressão para a aderência seja a melhor possível. Após a plantação abrir-se-á
abrir
uma pequena caldeira paraa a rega, que deverá fazer-se
fazer se de imediato, para maior compactação e aderência
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da terra à raiz da planta. Depois da primeira rega e sempre que o desenvolvimento da planta o justifique,
deverão aplicar-se
se tutores, tendo o cuidado de proteger o sítio da ligadura
ligadura com papel, serapilheira ou
qualquer outro material apropriado para evitar ferimentos.
3.2.6. Sementeiras - As sementeiras serão executadas pelo método tradicional, recorrendo a semeador
mecânico, devendo ser feito um reforço da sementeira nunca antes de um ano
ano após a primeira aplicação
nas zonas a definir.
3.2.6.1.
As sementes devem ser agrupadas em vários calibres e semeadas separadamente para
melhor uniformidade de distribuição. As proporções e o período de aplicação deverão obedecer às
percentagens de peso de sementes
sement indicadas na memória descritiva.
3.3. Época de realização - Os trabalhos de modelação e preparação
preparação de terreno deverão ser efetuados durante
a Primavera e Verão, de modo que as sementeiras possam ser efetuadas durante o Outono, logo no início
das primeiras chuvas.
uvas. As plantações deverão iniciar-se
iniciar se no mês de Outubro, logo após as primeiras
chuvas, e estar concluídas até finais de Março
M arço incluindo todos as retanchas necessárias.
necessária
3.4.

Manutenção e conservação

A manutenção e conservação da obra compreendem os seguintes trabalhos:
t
3.4.1. Rega - após a instalação da vegetação deve ser assegurado o abastecimento de água com a
frequência e na quantidade adequadas à manutenção das condições de humidade favoráveis ao
desenvolvimento das espécies vegetais;
vegetais
3.4.2. Corte ou Ceifa - a ceifa não é uma operação indispensável a não ser em casos muito especiais em
que a vegetação herbácea ponha em risco o desenvolvimento dos arbustos, constitua risco de incêndio ou
prejudique a drenagem. Nos casos necessários deverão ser efetuados 2 ou 3 cortes por ano,
a
durante a
Primavera e no final do Verão;
Verão
3.4.3. Fertilização - a manutenção do nível de fertilidade deve ser assegurada com adubações apropriadas.
A determinação do tipo de fertilização e das quantidades a aplicar deverá, no entanto, ser precedida por
análisess químicas ao solo;
solo
3.4.4. Ressementeiras - só será necessário proceder-se
proceder se a ressementeiras quando as zonas anteriormente
semeadas se encontrem danificadas e/ou apresentem zonas descobertas alguns meses após a 1.ª
sementeira. Nesses casos a ressementeira deverá ser
ser feita recorrendo à mesma técnica e à mesma
mistura de sementes;
3.4.5. Retancha - sempre que os exemplares plantados se encontrem danificados, ou com problemas
notórios de fitossanidade, deve ser efetuada a sua substituição de forma a respeitar a composição original.
or
Nessa operação deverão observar-se
observar se todos os cuidados inerentes às plantações;
plantações
3.4.6. Desbaste - aplicar--se-áá a árvores e arbustos recém plantados de forma a promover o correto
desenvolvimento do porte e a conservação das suas características estéticas, ao mesmo tempo que se
facilitam as restantes operações de manutenção, nomeadamente, a limpeza.
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MEDIÇÕES
Designação dos trabalhos

Unidade

Quantidades de trabalho

Modelação do aterro projetado a fim de garantir as cotas finais de projeto

m2

740 700

ÁREA TOTAL A MODELAR

m2

740 700

0, m, de
Espalhamento de terra viva,, em camada de espessura média de 0,10
acordo com o Projeto e Caderno de Encargos.

m3

74 000

VOLUME TOTAL DE TERRA A ESPALHAR

m3

74 000

m2

820 700

m2

820 700

m2

820 700

g/m2

m2

303 370

ÁREA TOTAL DE SEMENTEIRAS

m2

1 124 070

5.1 Qf Quercus faginea (Carvalho cerquinho) alvéolo

unid

282

5.2 Qi Quercus ilex (Azinheira) alvéolo

unid

488

5.3 Qs Quercus suber (Sobreiro) alvéolo

unid

349

5.4 Au Arbutus unedo (Medronheiro) vaso min. 30 cm

unid

446

5.5 Vt Viburnum tinus (Folhado) vaso min. 30 cm

unid

383

unid

1971

m2

820 700

m2

820 700

1

2

3

Fertilização geral,, aquisição e aplicação em conformidade com Caderno de
Encargos.
ÁREA TOTAL DE FERTILIZAÇÃO

4

Sementeira herbáceo-arbustiva,
arbustiva, de acordo com o projeto e o Caderno de
Encargos

4.1 Sementeira herbácea (prado), à razão de 15 g/m2
4.2 Sementeiras arbustiva,, à razão de 5

5

Plantações

NÚMERO TOTAL PLANTAÇÕES
6

Manutenção e conservação das zonas recuperadas durante os dois
primeiros anos
ÁREA TOTAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
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X. DOCUMENTOS

Documento 1 – Acordo nos termos do n.º 2 do artigo 35.º do
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro,
utubro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro

E.142309.02A.003.jm

DOCUMENTOS

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

(Página intencionalmente deixada em branco)

DOCUMENTOS

E.142309.02A.003.jm

PROJETO INTEGRADO
NÚCLEO DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS DO CODAÇAL

XI. ANEXOS

Anexo I - Plano de Gestão dos Resíduos de Extração.
Extração
Anexo II - Mapas e perfis geológicos da AIE do Codaçal, in LNEG (2014)
“Caraterização e valorização da Área de Intervenção Específica do Codaçal”,
Alfragide.
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XII. PEÇAS DESENHADAS

Desenho 1 – Levantamento topográfico (escala 1:2500)
Desenho 2 – Zonamento atual da área (escala 1:2500)
Desenho 3 – Zonamento proposto para a área (escala 1:2500)
1:
Desenho 4 – Configuração final de escavação (escala 1:2500)
1:
Desenho 5 – Modelação final (escala 1:2500)
Desenho 6 – Plano geral de recuperação paisagística (escala 1:2500)
1:
Desenho 7 – Perfis da lavra e da recuperação paisagística (escala 1:2000)
1:
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