
 

 

Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos 

PDEMGR 

 

 

 

PEDREIRA DA MADALENA 

OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA 

 

José Cardoso Guedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de julho de 2020 

Departamento de Engenharia de Minas da FEUP 

 

 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

2 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

Universidade do Porto 

Faculdade de Engenharia 

Departamento de Engenharia de Minas 

 

 

 

 

PEDREIRA DA MADALENA 

OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA 

 

José Cardoso Guedes 

 

 

Tese apresentada ao Programa Doutoral em Engenharia 

de Minas e Geo-Recursos (PDEMGR), da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor 

em Engenharia de Minas e Geo-Recursos.  

 

Orientador: Doutor Alexandre Júlio Machado Leite, 

Professor Associado do Departamento de Engenharia de 

Minas da FEUP, Porto. 

  

Coorientador: Doutor José Manuel Soutelo Soeiro de 

Carvalho, Professor Associado do Departamento de 

Engenharia de Minas da FEUP, Porto.  

 

 

 

Porto, 28 de julho de 2020 

 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

3 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 

Figura 1 - Pedreira da Madalena 

(Arquivo da FOUGEROLLE) 

 

 

 

 “It is not the strongest of the species that survives, nor, the 

most intelligent that survives. It is the one that is the most 

adaptable to change” 
 

Leon G. Megginson, interpretando Charles Darwin 
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“Os nossos pais amam-nos porque somos seus filhos, é 

um fato inalterável. Nos momentos de sucesso, isso 

pode parecer irrelevante, mas nas ocasiões de 

fracasso, oferecem um consolo e uma segurança que 

não se encontram em qualquer outro lugar” 

Bertrand Russell 
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Agradecimentos 

“Nenhum dever é mais importante do que a gratidão” 

Marco Túlio Cícero 

 

 

A realização de um Doutoramento com as características da presente investigação, para além de ser 

uma oportunidade de realização de uma retrospetiva do que foi a nossa atividade profissional, também 

permite olhar todo um passado pessoal do qual fizeram parte inúmeras pessoas que, de uma ou outra 

forma contribuíram para aquilo que hoje somos. Não sendo possível a referência a todas essas pessoas, 

são da mais elementar justiça, algumas menções especiais. Assim: 

 

Em primeiro lugar a nossa gratidão dirige-se para aqueles que nos são mais próximos, a começar pela 

Judite e pelo Daniel, que são testemunhas “a tempo inteiro” de grande parte do nosso percurso. 

Lugar de destaque tiveram e terão sempre na nossa vida, os nossos queridos Pais e o nosso Irmão que 

já partiram, por razões que não carecem de qualquer explicação. 

Às minhas queridas Irmãs Odete, Suzana, Aurora, Júlia, Maria e Augusta, sempre presentes nas diversas 

etapas da vida, prontas a nos apoiar. 

 

Aos 18 anos, fomos trabalhar para a APDL, em Matosinhos – Leça da Palmeira, dando início á nossa 

atividade profissional. Entendemos, no entanto, ser nossa obrigação fazer algumas referências a 

pessoas que já nos tinham marcado anteriormente, assim: 

Iniciámos a nossa formação primária na escola de Folgosa do Douro, concelho de Armamar, onde o 

Professor Albuquerque, que foi o nosso mestre da 3ª e 4ª Classes, teve um papel muito importante. Na 

pessoa deste nosso Professor, fazemos uma justa homenagem a muitos outros Professores que tivemos 

ao longo da vida. E foram mesmo muitos.  

Já quando estudávamos na Régua, tivemos a grata possibilidade de ter o Sr. Padre Albano de Almeida 

Pereira como um verdadeiro orientador espiritual. Os contactos com esta pessoa iniciaram-se ainda 

nos tempos do Ensino Primário, em visitas frequentes deste Prior à Escola Primária da Aldeia, bem 

como em diversas iniciativas culturais e desportivas nomeadamente o escutismo e os espetáculos de 

variedades. Foi por intermédio do Sr. Padre Albano que chegaram às nossas mãos muito livros de 

cultura geral, de formação política e social, dos quais destacamos os de Virgil Gheorghiu, A 25ª Hora, 

A Chibata e Os Sacrificados do Danúbio, na altura de difícil acesso pela população em geral.  

Não podemos também deixar de referenciar a pessoa da Senhora D. Maria da Conceição Sacadura da 

Costa Lima Dória Nóbrega, figura ilustre da época com quem os nossos Pais tiveram uma grande 

proximidade e que muito nos apoiou e ajudou em importantes fases da nossa vida, nomeadamente na 
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frequência do seminário missionário Padre Dehon, entre 1966 e 1969, onde tivemos a oportunidade de 

ser aluno, entre outros, do extraordinário Sr. Padre Júlio Carrara.  

 

 “Se nada mais souberdes, conhecei, ao menos, a 

história da vossa terra” 

Victor Hugo  

 

A nossa terra, Folgosa do Douro, teve um Foral de D. Sancho I, em 1188, e por ocasião do seu 8º 

centenário, em 1988, fomos promotores de um marco deste acontecimento (Figura 2), que está hoje 

junto da Igreja Paroquial, contando com a colaboração do Sr. Manuel Paiva, Sr. Paivinha, na elaboração 

do respetivo projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Marco comemorativo do 8º centenário do Foral de Folgosa do Douro. 
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A Folgosa faz parte do concelho de Armamar, ao qual também pertence a freguesia de S. Cosmado, da 

qual são naturais os Professores Gomes Teixeira, figura ilustríssima da Universidade do Porto, e Paulo 

Pombo, de quem fomos aluno no Instituto Superior de Engenharia do Porto - ISEP. O Professor Paulo 

Pombo é autor da letra da canção “Amores de Estudante”, que tem música de Aureliano da Fonseca e 

faz parte do reportório de muitas tunas académicas, sendo muitas vezes aclamada como Hino dos 

Estudantes. 

 

A nossa atividade profissional iniciou-se na APDL, tendo sido acolhido com um plano de seis meses 

como estagiário, passando posteriormente a definitivo. Foram grandes os apoios nesse percurso do 

Engenheiro Rey Neto e do Doutor Eduardo Plácido, que nos viria a permitir uma licença sem vencimento 

para a nossa segunda atividade profissional, desta vez na ENU – Empresa Nacional de Urânio. Mas ainda 

na APDL, não esquecemos o Engenheiro Brogueira Dias que veio a pertencer ao Conselho de 

Administração da APDL, chegando mesmo a ser seu Presidente. Mais tarde, já quando trabalhávamos 

na SOLUSEL, foram vários os contactos pessoais e profissionais com o Engenheiro Brogueira Dias. Na 

APDL viríamos também a contactar com o Sr. Mendonça, o Engenheiro Bismark e com o saudoso Sr. 

José Eduardo, Pai do nosso Médico pessoal e Amigo, o Doutor José Manuel Pinto de Sousa. E na pessoa 

deste nosso grande Amigo, relembramos os companheiros do Conjunto Teia com os quais vivemos, e 

continuamos a viver, imensas horas “em palco”: João Leite, Joaquim Viana, Heitor Santos, Lúcio 

Pereira, Delfim Leite e o saudoso Lino Ferreirinha. 

 

Já na ENU, na nossa primeira experiência em trabalhos subterrâneos, lidamos de perto com os 

Engenheiros Albuquerque e Castro, Cordeiro Santo, António Freire, Rui Teixeira e António Fiúza, com 

quem posteriormente viríamos a trabalhar na FEUP, bem como o Engenheiro Luís Costa com o qual 

fizemos parte do Conselho de Administração do CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento 

e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais - Centro Tecnológico da Pedra Natural de Portugal. 

 

Em 1981, ingressamos na SEOP, pela mão do saudoso Engenheiro Luís Barbosa Carneiro Leão. É da 

responsabilidade desta pessoa, que a cima de tudo foi sempre um grande Amigo, o criarem-se 

condições para a nossa entrada na Empresa e para um grande crescimento pessoal a todos os níveis. 

Estar-lhe-emos para sempre gratos.  

Igualmente ao Engenheiro António Carlos Sequeira Cabral, Diretor da zona Norte da SEOP, que nos 

acompanhou nos primeiros anos na Empresa, também devemos uma palavra de agradecimento pelas 

oportunidades que nos criou de singrar na profissão.  

Não podemos esquecer os Diretores Gerais da SEOP, Engenheiros Amaral de Oliveira, João Teixeira, 

Jean Louis Broitman, Patrice Mallet e Bertrand D`Herouville (mais tarde Diretor Geral da NORSCUT), 

e os Diretores Financeiros Doutores Carlos Madeira e José Neves, bem como o seu colaborador mais 

próximo, Luís Alves. 
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Cabe aqui uma referência especial aos Colegas que nos antecederam na Direção da Pedreira da 

Madalena, Engenheiros Lucas dos Santos e Aquilino dos Santos.  

Um dos primeiros profissionais com quem lidamos na Pedreira da Madalena, foi o Encarregado “Pires”, 

Sr. José Oliveira Fernandes. Para além dos trabalhos internos na Pedreira, tivemos a oportunidade de 

interagir com este colaborador na busca de soluções técnicas para a escavação da boca de entrada da 

galeria de desvio do rio Lima no Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso, para a implementação 

da demolição do antigo tabuleiro da Ponte das Caldeiras sobre o Rio Grande da Pipa – E.N. 1233 Arruda 

dos Vinhos – Cardosas, bem como nas obras de desmonte de um muro em betão ciclópico nas 

instalações da LIPOR em Ermesinde. Na pessoa deste colaborador, estendemos o nosso agradecimento 

a toda uma geração de antigos Encarregados da SEOP que conhecemos em 1981. 

 

Ao longo dos cerca de 40 anos de atividade na Pedreira da Madalena, foram muito aqueles com quem 

interagimos e que contribuíram para a nossa formação técnica e de gestão subjacentes ao muito que 

fizemos. 

 

Foram diversas as equipas que tivemos a oportunidade de dirigir, nos mais variados trabalhos realizados 

ao longo da nossa carreira profissional. O apoio incondicional dos nossos colaboradores mais diretos, 

ao longo de cerca de 30 anos, os Engenheiros João Filipe do Nascimento Fernandes e João do Couto 

Esteves, revestiu-se de primordial significado para o êxito de inúmeras iniciativas que em conjunto 

levamos a cabo. Não podemos esquecer e agradecer aos Encarregados da Pedreira da Madalena, por 

mim promovidos a este estatuto, Manuel Castro Gomes, Manuel Machado e José Miranda, por toda a 

colaboração e dedicação que sempre nos dirigiram. Em particular ao José Miranda, a sua colaboração 

estendeu-se também, de forma preciosa, às atividades de produção de agregados para a construção 

da A 24. Também aos colaboradores mais próximos da área administrativa e financeira, José Maria 

Rodrigues, o saudoso António Aguincha, Dominique Costa e António Carlos Gonçalves, é merecida uma 

palavra de apreço pela sua dedicação e empenho. 

 

Sem grandes equipas não são possíveis grandes feitos. 

 

“O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe 

ganha campeonatos” 

Michael Jeffrey Jordan 

 

“Nenhuma conquista coletiva depende de uma pessoa 

só, mas uma liderança forte pode fazer toda a 

diferença” 

 in Até ao Mar Azul de Jorge Nuno Pinto da Costa 
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No particular dos trabalhos do gabinete de estudos da SEOP, há que fazer referência ao desenhador 

Manuel Paiva (Sr. Paivinha), detentor de qualidades singulares para transferir para o papel, em 

desenho, muitas das nossas ideias de soluções técnicas para a resolução de diferentes problemas que 

ocorriam nos projetos que abraçámos. Daí que esses desenhos sejam ainda hoje conhecidos como 

“Cineminhas” do Sr. Paivinha, como parte das memórias descritivas desses projetos. Não esquecemos 

o saudoso Engenheiro Mário Montanha Ferreira, com quem partilhamos espaço de gabinete, quer nos 

escritórios da SEOP em Matosinhos, quer depois na Pedreira da Madalena. Uma especial referência à 

Senhora Leonida Belo, telefonista e datilógrafa da SEOP, a quem dirigimos o nosso apreço e 

agradecimento pela imensa ajuda que nos prestou ao longo de vários anos. É oportuno também 

relembrar os Colegas contemporâneos na SEOP, Engenheiros Jorge Cruz, Victor Silva e o saudoso Vaz 

Pato com os quais interagimos na busca de soluções técnicas em diversos desafios que a atividade 

profissional nos lançava e noutras de caráter organizativo da Empresa, nomeadamente nas permutas 

para gozo de férias. 

 

Estando a Pedreira da Madalena inserida num grande Grupo internacional, a FOUGEROLLE / EIFFAGE, 

não podemos esquecer inúmeras pessoas desta organização com quem estabelecemos relações de 

trabalho que em muitos casos se transformaram em relações de amizade. Cumpre-nos agradecer a 

muitas pessoas deste grande Grupo todo o apoio prestado ao longo dos anos, não só na Pedreira, mas 

também nos trabalhos do Gabinete de Estudos em Paris, o BIEP – Bureaux International de Etudes de 

Paris bem como em todo um conjunto vasto de relações que tiveram de ser estabelecidas com os 

diversos níveis hierárquicos desta grande organização empresarial internacional. Em particular, nunca 

esqueceremos: 

 

 O Engenheiro Jean François Ledezert que foi Diretor Geral da SEOP nos anos de 1960 e início 

de 1970, bem como responsável pela abertura da Pedreira da Madalena e da integração da SEOP 

no consórcio para a renovação ferroviária em Portugal. Em 1985 tivemos a oportunidade de 

trabalhar em conjunto, em Paris, na proposta de construção do projeto do circuito hidráulico 

do Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso; 

 O Engenheiro Xavier Bulot, Adjunto da Direção da SEOP no período da abertura da Pedreira da 

Madalena. Trabalhamos juntos intensamente na fase de concurso das várias SCUT´s em Portugal 

e particularmente nas atividades que desenvolvemos na Direção Técnica da NORSCUT (A 24);  

 Relembramos o Engenheiro Simão Pereira, a quem agradecemos a competência, dedicação e 

apoio que nos prestou na Direção Técnica da NORSCUT. Sabemos que este Colega é hoje Diretor 

Geral desta organização. 

 Ainda no âmbito da NORSCUT, merece uma referência o Engenheiro Didier Payerne, com quem 

interagimos no contexto das filiais EIFFAGE em Portugal, mais concretamente na TGA – Teodoro 

Gomes Alho S.A. em diversas obras e trabalhos. 
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 Os Engenheiros Pierre Mandouze e Jean Marc Saccone, Diretores Gerais da NORINTER, 

organização envolvida na construção da A 24, e com os quais muito interagimos durante a 

construção dessa importante obra rodoviária; 

 O Engenheiro Jacques Sorret, responsável internacional do equipamento da FOUGEROLLE, pela 

frontalidade nos instantes de “dura discussão” sobre os relatórios técnicos relativos à Pedreira 

da Madalena, mas em simultâneo pela grande amizade, materializada aquando do empréstimo 

do seu apartamento em Paris por ocasião da abertura da Eurodisney em 1992; 

 O Engenheiro Patrick Bausson, responsável internacional da FOUGEROLLE e mais tarde Diretor 

Comercial da APPIA, pela confiança concedida para os investimentos da compra dos terrenos 

da SEOP e no momento da aquisição de equipamentos para a Pedreira da Madalena no final dos 

anos da década de 80 do século passado; 

 

Em 1994, ao assumirmos os cargos de Gerente da SOLUSEL e Administrador Delegado da ADIFER, 

passamos a ter sucessivamente como superiores hierárquicos, Bruno Tabarié, Daniel Calinaud, Louis 

Maison, Jean Louis Servansk e Benoit Quignard, pessoas com quem mantivemos ótimas relações de 

trabalho e dos quais tivemos sempre excelentes apoios para as nossas funções no Grupo. 

O Engenheiro Jean François Roverato, PDG - President Directeur General da FOUGEROLLE e principal 

obreiro da fundação e Direção da EIFFAGE. É nosso dever um especial destaque para este Engenheiro 

pela confiança que sempre depositou na nossa ação. Não será demais realçar a sua presença na 

Pedreira da Madalena aquando da “inauguração” da 2ª. Linha da instalação de britagem e classificação 

(mise en route), bem como o seu “agrément” para diversos investimentos que tiveram lugar ao longo 

dos anos. Sempre nos ofereceu palavras de apreço e incentivo, bem como pela deferência no 

tratamento desde 1989 até ao estabelecimento do nosso acordo de rescisão amigável de atividade 

laboral na EIFFAGE. Posteriormente a este, já em finais de 2018, voltamos a encontrar-nos num Week-

End Musical com o Grupo Octuor de France, que teve lugar no Palácio do Freixo, no Porto. 

 

Do ambiente geral externo em que a atividade da Pedreira da Madalena se insere, terão sempre lugar 

na nossa memória nomes de clientes, fornecedores, responsáveis de organizações culturais, sociais, 

desportivas, e outras, com quem interagimos com muita frequência e das quais retemos gratas 

recordações. Correndo o risco assumido de eventualmente esquecer alguns, deixamos referenciadas 

as seguintes pessoas amigas às quais endereçamos o nosso muito obrigado por tudo:   

 

 Doutor Sérgio Anunciação, Gerente da Publiambiente, Lda. As nossas relações tiveram início na 

colaboração ao nível da consultadoria, tendo claramente “resvalado” para a da amizade; 

 Relacionado com os processos de certificação e qualidade da SOLUSEL, merecem uma 

referência as Engenheiras Eunice Ramos e Teresa Joaquim, da empresa ISO C, Lda. que nos 

prestaram preciosa e longa colaboração; 
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 O saudoso Engenheiro João Figueiredo da EDP, Diretor do Projeto do Aproveitamento 

Hidroelétrico do Alto Lindoso e o Engenheiro Rui Junqueira, Chefe de Estaleiro do mesmo 

Projeto, com os quais interatuamos de forma particular no processo de estabilização dos 

trabalhos subterrâneos numa zona de falha da Galeria de Ataque ao Túnel de Restituição do 

referido Aproveitamento. Das inúmeras reuniões e visitas técnicas havidas, resultou um 

documento que informalmente ficou denominado “A Bíblia do Guedes” para o tratamento da 

falha do Lindoso, e que formalmente serviu de embrião para a comunicação apresentada e 

publicada no 3º Encontro Nacional de Geotecnia (1989), bem como na Revista ENGENHARIA da 

FEUP (1990); 

 Os saudosos Engenheiros Sousa Andrade e Santos Lemos da AIPGN – Associação dos Industriais 

de Pedreiras de Granito do Norte, mais tarde denominada ANIET - Associação Nacional da 

Indústria Extrativa e Transformadora, bem como a atual Diretora Geral desta Associação, 

Engenheira Francelina Pinto; 

 Doutor Fernando Leite, da LIPOR. As interações iniciais que estabelecemos relacionaram-se 

com questões relativas com a gestão do aterro de resíduos inertes da Pedreira da Madalena. 

Porém, rapidamente se alargaram para uma confiança mútua que permitiu, por exemplo, à 

SOLUSEL abraçar o Projeto da SEMENTE - Associação de Voluntários da LIPOR. Em interação com 

a Doutora Susana Abreu, Presidente desta Associação, foram várias as contribuições para 

iniciativas de caráter social que tiveram lugar; 

 Engenheiros Feio Borges, Luís Pardal, Maia Correia e Taborda de Carvalho da FERBRITAS S.A. e 

Doutora Fernanda Seita da CP. Estas organizações foram, durante um significativo período de 

tempo, grandes clientes da SOLUSEL. Vários dos contratos estabelecidos envolveram 

importantes visitas a unidades industriais em França e outros países europeus, com os referidos 

Engenheiros e Doutora, como por exemplo, as obras do TGV na Bélgica, os trabalhos de 

escavação para o Metro da cidade de Lille, a construção do túnel do Canal da Mancha e as 

pedreiras de balastro de Mazieres En Gatine; 

 Engenheiros Eduardo Gomes e António Saraiva da Atlas Copco Portugal S.A. A nossa interação 

foi muito para além das questões profissionais; 

 Engenheiros Luís Santos, Leite Sousa e Paulo Leitão da METSO, que sempre responderam de 

forma positiva e atempadamente a muitas das nossas solicitações técnicas que lhes 

endereçamos. Em particular, foi excelente toda a colaboração havida aquando da instalação 

da central de britagem e classificação para as obras da A 24; 

 Engenheiro Paulo Prazeres da Sandvik, a quem diversas vezes recorremos para nos fornecer 

equipamentos e resolver problemas diversos. Sempre respondeu afirmativamente ao que lhe 

solicitávamos; 

 Engenheiro Lisoarte Gomes da Kendall Pinto Basto, que também foi nosso Professor no ISEP; 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

13 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 Alexandrino Matias Magalhães da empresa Matias Magalhães Lda, pessoa de um trato 

extremamente simpático a quem recorremos inúmeras vezes na busca de soluções para 

problemas ao nível de diversos equipamentos;    

 Professor Silva Ribeiro e Doutor Botelho Chaves da APF – Associação Portuguesa de Fundição, 

que estiveram envolvidos connosco nas primeiras negociações para as areias de fundição com 

destino ao aterro de resíduos inertes; 

 

Não poderemos nunca esquecer as estreitas relações que estabelecemos com vários Professores da 

ESIC- Escola Secundária Inês de Castro e EB´s D. Pedro I, vizinhas da Pedreira, podendo personalizar 

todos eles na pessoa e Amigo, Doutor Agostinho Guedes, que foi Diretor da ESIC. 

Foram inúmeras as Associações locais, que serão referidas nesta Tese, nomeadamente no Subcapítulo 

4.10.2 Cooperação com entidades locais com que nos relacionamos ao longo de muitos anos. No 

Rancho Folclórico de Canidelo, podemos simbolicamente, referenciar todas elas. Em diversos 

momentos este Rancho atuou na Pedreira da Madalena e a SOLUSEL orgulha-se de todo o patrocínio 

que sempre dispensou a esta coletividade. Na pessoa do seu atual Diretor, o Sr. Manuel Gonçalves, 

relembramos o saudoso Sr. Henrique que se dedicou de forma singular a este Rancho, e também 

recordamos o Engenheiro Albertino Gonçalves, que para além de ter pertencido à Direção deste grupo, 

foi também Presidente da Junta de Freguesia de Santo André de Canidelo. Como será exposto ao longo 

desta Tese, o Engenheiro Albertino ficará, de alguma forma, para sempre ligado ao projeto de aterro 

de resíduos inertes da Pedreira da Madalena. 

Cabe aqui também uma referência especial ao sucessor Presidente da Junta de Santo André de 

Canidelo, o Engenheiro Técnico Fernando Andrade, pessoa extremamente colaborante com muitas 

iniciativas da Pedreira da Madalena, bem como na resolução de problemas que muitas vezes nós lhe 

colocávamos.    

Também uma palavra de apreço pela dedicação especial à sua profissão para a Professora Olívia Cruz, 

da Escola EB1/JI do Viso - Vila Nova de Gaia, responsável por nos motivar para a recuperação do moinho 

de vento existente na Pedreira.  

Em 1883 terminamos a Licenciatura em Engenharia de Minas na FEUP.  

 

Aos Colegas: 

 

 Carlos Monteiro; 

 Luís Alves; 

 Alexandre Leite; 

 Soeiro de Carvalho; 

 Diamantino Marques. 
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que nos acompanharam na fase final da Licenciatura, uma palavra de apreço e de boas recordações 

dos muitos e bons tempos passados juntos, quer na Faculdade, quer em Visitas de Estudo. Em 

particular, a viagem de Fim de Curso, que proporcionou o contacto com empreendimentos mineiros 

em Portugal, dos quais destacamos a Mina de Aljustrel, tendo como cicerone o Engenheiro Mourão 

Gomes e a suas Teorias dos Buracos Negros, bem como os trabalhos mineiros em Neves Corvo, na altura 

em pleno arranque da Mina. Já em Espanha, embrenhamo-nos no complexo mineiro de Almadén. 

Haverá ainda lugar a uma referência especial para o Sr. Victor Cerveira, a D. Luísa Correia e a Senhora 

Olinda Soares, colaboradores do Departamento de Minas (DEM) da FEUP, que foram pessoas que muito 

nos ajudaram nas exigências da vida académica. 

Ainda se encontra de forma indelével na nossa memória o fantástico jantar que organizamos na Sala 

de Lavra do DEM, no edifício da Praça Coronel Pacheco, para comemorar o final do nosso percurso 

académico. Juntamos em torno de um arroz de marisco, aprimoradamente confecionado sob a 

supervisão da Senhora Elsa Graça, também colaboradora do DEM, Professores, Colegas e Familiares, 

tendo mesmo sido possível terminar o repasto ao som de uma banda improvisada com o Diamantino 

nas teclas, o Alexandre na viola e nós como vocalista. A cada um dos Docentes foi dedicada uma quadra 

de uma canção criada para esse efeito. 

Como ingressamos na Licenciatura da FEUP vindos do Curso de Bacharelato em Engenharia Geotécnica 

do ISEP, ainda tivemos oportunidade de ser Colega de Estudantes que não esquecemos e que viriam a 

terminar o Curso mais tarde e com os quais ainda temos mantido estreitos contactos, como sendo, 

entre outros, Filipe Soutinho, Rey Formoso, Paulo Pita, José Beira, Raul Monteiro, Jorge Noronha, Pinto 

Barriga, Raul Magalhães, A. Santos Sousa, Francisco Queiroz e Manuel Amorim. 

 

Em 1987, iniciamos funções como Assistente Convidado na FEUP. O convite foi-nos endereçado pelo 

Professor Mário Machado Leite, na altura Diretor do DEM, após uma Palestra sobre as obras 

subterrâneas do Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso naquela Escola, na qual participamos 

como orador, a par do saudoso Engenheiro Mota Freitas da SOMAGUE.  

O Professor Machado Leite, para além de nos ter transmitido saberes enquanto Docente, 

principalmente na área da Preparação de Minérios, inúmeras vezes visitou a Pedreira da Madalena com 

os seus Estudantes, dispensando-nos sempre uma atenção especial relativa às nossas iniciativas de 

renovação sucessiva da instalação de fragmentação e classificação da Pedreira. Enquanto Assistente 

Convidado da FEUP, sempre podemos contar com o seu incondicional apoio para o exercício da 

atividade docente. E na pessoa do Professor Machado Leite, personalizamos os nossos mais sinceros 

agradecimentos aos restantes Docentes do DEM com que nos fomos cruzando ao longo destes cerca de 

33 anos e que muito contribuíram para engrandecer o nosso saber enquanto Engenheiro e Engenheiro 

Docente. 

Uma palavra particular para os primeiros Professores de quem fomos Assistente e que nos acolheram 

na “arte de ensinar”, nomeadamente em Unidades Curriculares da Área da Lavra de Minas e dos quais 
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nos tornamos verdadeiramente Amigo: os Professores Simões Cortez e Henrique Miranda. São longas 

as horas de trabalho e de convívio, nos mais diversos cenários, onde a partilha de conhecimentos foi 

sempre uma realidade.   

 

“Ser mestre não é de modo algum um emprego e a 

sua actividade se não pode aferir pelos métodos 

correntes; ganhar a vida é no professor um acréscimo 

e não o alvo; e o que importa, no seu juízo final, não 

é a ideia que fazem dele os homens do tempo; o que 

verdadeiramente há-de pesar na balança é a pedra 

que lançou para os alicerces do futuro” 

Agostinho da Silva 

 

E o que dizer do principal Professor que nos pegou o “vício de pensar”? 

O Professor Carlos Madureira.  

O nosso Mestre, naquilo que de mais profundo pode ser observado, sentido e recebido de um Mestre.  

Eventualmente com reduzido significado para a maioria dos leitores deste trabalho, mas de enorme 

sentido para nós, para alguns Colegas próximos e certamente para o Professor Madureira, relembramos 

o famoso conceito do “Palpável” que foi enunciado numa Aula inicial da Disciplina de Teoria dos 

Métodos Geofísicos e eficazmente exemplificado por este nosso Professor. 

Já na última Aula desta Disciplina, e eventualmente não deixando de estar relacionado com o referido 

enunciado, o Professor Madureira interpelou toda a Turma sobre o que na realidade foi aprendido 

durante o semestre letivo desta frequência. Nunca nos esqueceremos da nossa resposta e do remate 

do nosso Mestre: respondemos que, não tendo a certeza de termos aprendido muito, tínhamos, 

seguramente, aprendido a PENSAR, ao que o Mestre respondeu ter atingido o seu principal objetivo. 

Tem sido imensamente gratificante poder contar com o Professor Madureira, no decorrer dos últimos 

dois anos, contribuindo com o seu saber para orientação e aconselhamento científico em diversos 

momentos chave do desenrolar dos trabalhos deste Doutoramento. Esperamos poder continuar a 

arranjar motivos para nos reunir, pois cada encontro com o nosso Mestre é especial e singular – nem 

que seja para nos questionar “Porque Sabemos tão Pouco?” 

 

Agora uma última, mas não final, palavra para os Orientadores deste Doutoramento. 

 

O que nos liga não é somente a realização desta Tese, pois somos “Companheiros de Jornada” desde 

os tempos de Estudantes.  

O Professor e Colega Soeiro de Carvalho é nosso Amigo desde a frequência do Curso de Engenharia 

Geotécnica no ISEP. Estudamos muitas horas em conjunto, mas também passamos momentos 
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significativos em ambiente de convívio quer na Escola quer em Visitas de Estudo organizadas a diversas 

obras onde as temáticas da geotecnia eram evidentes. Aprendemos muito juntos, mas também 

passamos agradáveis momento com um baralho de cartas nas mãos a disputar “umas suecadas”. 

No desenrolar dos trabalhos da Tese, o Colega Soeiro teve papel fulcral em diversos momentos 

charneira onde se realizaram sínteses fundamentais para entender o caminho percorrido e para 

redirecionar os passos futuros que viriam a permitir atingir os objetivos que delineamos à partida. Em 

particular, o Colega Soeiro centrou-nos inúmeras vezes na procura de uma visão sobre a vertente 

económica subjacente a todo o empreendimento da Pedreira da Madalena, visão essa que veio a ser 

sintetizada num gráfico que é apresentado no Subcapítulo 5.3.2 do presente trabalho. Pensamos que 

essa forma conseguida de englobar muitos acontecimentos e variáveis intrínsecas à história da 

Pedreira, ajudou-nos a melhor compreender a realidade em que estivemos “imersos” durante quase 

quatro décadas, e também se revestirá de valor para o leitor deste trabalho. Tal só foi possível ter 

lugar pela permanente centralidade motivada pelo Colega Soeiro de Carvalho. 

 

Ao Orientador Professor Alexandre Leite. 

  

Um amigo francês, Jaques Sorret, quando queria dizer que não tinha palavras para um determinado 

agradecimento, usava a expressão “Simplement un trés grand merci”. 

Neste caso não podemos ficar pelo “simplesmente um muito obrigado” ou “não tenho palavras para 

agradecer”, porque estamos verdadeiramente convencidos que nunca nenhum Orientador dedicou 

tanto tempo, apoio, colaboração e dedicação a um Orientando.  

É certo que nos une um longo passado de amizade que teve início nos nossos tempos de estudantes da 

FEUP na Rua dos Braga, que atingiu o seu ponto mais alto nas diversas iniciativas do grupo de Finalistas 

do Curso de Engenharia de Minas da FEUP de 1983. 

 

Em conjunto, mas com o Colega Alexandre a liderar, estivemos na origem da iniciativa de adoção de 

uma imagem do Cavalete de S. Pedro da Cova1, depois de estilizada pelo o Sr. Victor Cerveira, já 

anteriormente referido, como logotipo oficial do DEM da FEUP (Figura 3). Ainda hoje continua a ser 

usado nesse sentido. A imagem original para esta iniciativa consta de um autocolante criado pelo 

referido grupo de Finalistas (imagem ao lado). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fotografia original de Albano Costa Pereira, estilizada em 1990 por Victor Cerveira e em 2015 por Beatriz Carvalho. 
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Figura 3 – Autocolante do grupo de Finalistas do Curso de Engenharia de Minas de 1983 e imagem 

estilizada do Cavalete de S. Vicente da Mina de S. Pedro da Cova, adotada como logotipo do 

Departamento de Minas da FEUP. 

 

A festa de final de curso atrás referida teve como timoneiro o Colega Alexandre, assim como é ele o 

fotógrafo da imagem que ainda preserva no gabinete que ocupa na FEUP, onde uma dinâmica de 

formação de uma dobra geológica é bem evidenciada pela posição ocupada pelo grupo de Colegas 

acabados de se formar em Engenharia de Minas (imagem abaixo). 

Desde o final da Licenciatura até ao presente, mantivemos uma permanente interação, sendo alguns 

encontros memoráveis, como por exemplo as suas visitas aos trabalhos que liderávamos no Lindoso, 

em visitas de Estudo a pedreiras de mármore no Alentejo (nas quais até noites de fado tiveram lugar), 

e mais recentemente nas iniciativas de criação na Pedreira da Madalena de um Campo Experimental 

em Lavra de Minas, o qual faz parte integrante de um Protocolo de Colaboração existente entre a FEUP 

e a SOLUSEL (referido em 4.7.7.1). 
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Figura 4 – “Dinâmica” de formação de uma dobra geológica, evidenciada pela posição ocupada pelo 

grupo de Colegas acabados de se formar em Engenharia de Minas em 1983. 

 
 

Desejamos poder continuar a trabalhar em Equipa na FEUP, talvez algumas vezes no Parque do 

Buçaquinho, lá para os lados de Esmoriz, para discutir formas de “partir pedra” … porque não com 

gelo? 

 

Depois destas resumidas notas penso podermos afirmar: 

“Obrigado por tudo” ou “Simplesmente não tenho palavras para agradecer”. 
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Resumo 

A presente Tese de Doutoramento está estruturada segundo um Estudo Retrospetivo de Caso e nela é 

realizada uma extensa análise descritiva da atividade da Pedreira da Quinta do Moinho nº 2, mais 

conhecida por Pedreira da Madalena, sita na freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia. 

O trabalho procura construir a história desta unidade industrial, ativa há mais de cinquenta anos, 

utilizando um exercício introspetivo do autor, enquanto seu protagonista e testemunha durante cerca 

de 40 anos de sua vida. 

A pedreira é descrita em termos de geologia local e regional. 

É também apresentada a estrutura técnica para a operação competitiva e sustentável de uma moderna 

unidade de extração de rochas. 

O núcleo duro da Tese é composto por uma exposição descritiva e detalhada de factos, eventos, 

decisões, estratégias e outras realidades relevantes que ocorreram durante a atividade da Pedreira da 

Madalena. Toda essa realidade é descrita, analisada e refletida pelo autor, destacando a sua 

importância e as consequências de sua ocorrência. Pormenores deste empreendimento são também 

interpretados segundo o conceito de Transferibilidade, enquanto conhecimento significativo que pode 

ser usado em outros contextos. 

Na parte final desta Tese, em consequência da singularidade demonstrada da Pedreira Madalena no 

contexto industrial português, é proposta a construção para as próximas gerações de um Centro 

Interpretativo da Pedreira da Madalena. 

 

Palavras Chave:  

Indústria Extrativa; Pedreira da Madalena; Estudo de Caso; Transferibilidade; Património Industrial. 
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Abstract 

This Doctoral Thesis is structured as a Retrospective Case Study, doing an extensive descriptive analysis 

of the activity of the Quarry of Quinta do Moinho nº 2, better known as Pedreira da Madalena, located 

in the parish of Canidelo, municipality of Vila Nova de Gaia. 

The work seeks to build the history of this industrial unit, active for more than fifty years, using an 

introspective exercise by its Author, as the protagonist and witness of about 40 years of its life. 

The quarry is described in terms of local and regional geology. 

Also, we present the technical framework for the competitive and sustainable operation of a modern 

rock extraction unit.  

The core subject is, however, made of events elected for analysis a detailed descriptive expositions 

of facts, events, decisions, strategies, and other relevant realities that occurred during Madalena’s 

activity. These events are described, analyzed and reflected upon by the Author highlighting their 

importance and the consequences of their nonoccurrence. Events are also viewed in terms of 

Transferability, the significant extrapolable knowledge that can be used in other contexts. 

In the final part of this Thesis, in consequence of the demonstrated uniqueness of the Madalena quarry 

in the Portuguese industrial context, we propose the building for the coming generations of an 

Interpretative Center of Pedreira da Madalena. 

 

Key-words 

Extractive Industry; Madalena Quarry; Case study; Transferibility; Industrial Heritage. 
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Résumé 

Cette thèse de doctorat est structurée comme une étude de cas rétrospective, faisant une analyse 

descriptive approfondie de l'activité de la carrière de Quinta do Moinho nº 2, plus connue sous le nom 

de Pedreira da Madalena, située dans la paroisse de Canidelo, municipalité de Vila Nova de Gaia. 

L'œuvre cherche à construire l'histoire de cette unité industrielle, active depuis plus de cinquante ans, 

à partir d'un exercice introspectif de son Auteur, en tant que protagoniste et témoin d'une quarantaine 

d'années de sa vie. 

La carrière est décrite en termes de géologie locale et régionale. 

Nous présentons également le cadre technique pour le fonctionnement compétitif et durable d'une 

unité d'extraction actuelle de rochers. 

Le sujet principal fait l’objet d’une exposition détaillée des faits, événements, décisions, stratégies 

et autres réalités pertinentes qui se sont produites pendant l'activité de Madalena. Ces événements 

sont décrits, analysés et réfléchis par l'auteur en soulignant leur importance et les conséquences de 

leur non-occurrence. Les événements sont également considérés en termes de transférabilité, comme 

savoir-faire extrapolable important qui peut être utilisé dans d'autres contextes. 

Dans la dernière partie de cette thèse, en raison de la singularité démontrée de la carrière de Madalena 

dans le contexte industriel portugais, nous proposons la construction pour les générations futures d'un 

centre d'interprétation de Pedreira da Madalena. 

 

Mots clefs 

Industrie extractive; Carrière Madalena; Étude de cas; Transféribilité; Patrimoine industriel. 
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1 INTRODUÇÃO e OBJETIVOS 

 
 

“Quando se fala de descoberta …, não estamos a pensar em 

eventos revolucionários como a descoberta da divisão do átomo, 

a teoria da relatividade ou um medicamento que cure o cancro: 

podem ser descobertas modestas, sendo também considerado um 

resultado científico um novo modo de ler e compreender um 

texto clássico, a caracterização de um manuscrito que lança uma 

nova luz sobre a biografia de um autor, uma reorganização e 

uma releitura de estudos anteriores conducentes ao 

amadurecimento e sistematização das ideias que se encontravam 

dispersas … “.  

(Eco, 1977) 

 
 

1.1 Introdução 

 
“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca 

tem medo e nunca se arrepende”. 

Leonardo da Vinci 

 
 
A nossa colaboração com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), como será 

referido posteriormente nesta Tese, data de 1987. Desde esse ano, até ao presente, temos exercido 

nesta Faculdade funções de Assistente Convidado. Tendo sido a nossa Escola de formação em 

Engenharia de Minas, são fortes e longas as ligações que temos a esta Faculdade. A certa altura do 

nosso percurso académico no Departamento de Engenharia de Minas (DEM) da FEUP, como convidado, 

e para cumprimentos dos quesitos imposto por Lei, fomos alertados para a necessidade de obtenção 

do Grau de Doutor para futuras renovações do contrato de Assistente Convidado nesta Escola do Ensino 

Superior. 

Quando confrontados com esta realidade, por volta de 2012, de imediato tomamos a decisão de aceitar 

tal repto, uma vez que as referidas ligações representavam uma significativa componente da nossa 

atividade profissional, sem dela ignorar a importância que para nós sempre teve o “querer aprender”, 

bem como a possibilidade de estabelecer permanente contacto com novas gerações de futuros 

Engenheiros de Minas. Tendo plena consciência que a ligação à Universidade se traduz em processos 

preferenciais de atualização, não demoramos a encetar um período de amadurecimento de ideias para 

avançarmos no sentido da realização de um Doutoramento, nomeadamente refletindo sobre que 
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temática poderia vir a servir de enquadramento a um projeto de investigação que fosse para nós 

significativo e que respondesse aos objetivos de um Programa Doutoral da FEUP. 

A nossa principal atividade, enquanto Engenheiro de Minas, foi na SOLUSEL, Sociedade Lusitana de 

Obras e Empreitadas, Lda., Empresa do Grupo FOUGEROLLE, onde trabalhamos de 1981 a 2018. Nesta, 

o nosso grande campo de atuação foi na Pedreira da Quinta do Moinho nº 2, em Canidelo – Vila Nova 

de Gaia, mais conhecida por Pedreira da Madalena.  

De entre os vários temas que foram considerados como tendo potencialidades para sustentar um 

projeto de investigação para Doutoramento, recaiu sobre a “história técnica” desta Pedreira a escolha, 

enquanto unidade industrial da atividade extrativa na qual a engenharia de minas teve importante 

papel. O Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos (PDEMGR), no seu enquadramento 

afirma o seguinte: 

 

“O Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos centra-se numa 

abordagem multidisciplinar, avançada e compreensiva, de problemas científicos ou 

tecnológicos envolvidos no ciclo de vida dum recurso mineral. A investigação terá por 

alvo preferencial a compreensão fundamental dos processos básicos que sustentam as 

ciências e as tecnologias envolvidas na aplicação dos princípios da Engenharia às Ciências 

da Terra.” SIGARRA – Sistema de Informação da FEUP. 

https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2019&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=D&pv_curso_id=700 

 

Ora, a Pedreira da Madalena, no nosso entender, pode representar um excelente exemplo de um 

recurso mineral com um ciclo de vida particular e singular, no qual tiveram ao longo da sua história, 

e ainda têm na atualidade, problemas científicos, tecnológicos e de gestão que foram sendo abordados 

sempre de forma multidisciplinar e que, se agora refletidos, poderão representar uma oportunidade 

para a revelação de conceitos novidade, nunca antes abordados. 

No início de 2014 tomamos a decisão de assumir que o objeto de investigação a considerar para a nossa 

envolvência no PDEMGR, seria mesmo a Pedreira da Madalena. 

Assim, no Ano Letivo de 2014/2015, inscrevemo-nos no PDEMGR da FEUP a tempo parcial, com a 

perspetiva de em 6 anos, completar os trabalhos de Doutoramento. 

O período entre 2014 e 2018, estando nós ainda em atividade profissional na Pedreira da Madalena, 

para além da frequência da parte curricular deste Programa, correspondeu fundamentalmente à 

reflexão e recolha de dados relativa a toda a história técnica, e não só, da Pedreira. No período entre 

2018 e a atualidade, estando já liberto de compromissos com a SOLUSEL, dedicámo-nos quase a tempo 

inteiro aos trabalhos de Doutoramento, revestindo-se este período de importante significado para a 

reflexão que agora se materializa na presente Tese. E talvez esse especial significado esteja 

relacionado com o necessário afastamento físico e temporal ao objeto em estudo, para que este possa 

ser observado de forma relevante. É que quando estamos envolvidos na ação concreta e interna no 

https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2019&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=D&pv_curso_id=700
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objeto mote da investigação, não costuma sobrar muito tempo para o refletir. Só a distância ao mesmo 

permitirá o amadurecimento das ideias e a liberdade para as tornar “palpáveis”.  

Acontece que, na tomada de decisão para se avançar com o presente tema para Doutoramento, teve 

especial peso o facto de em 1998, termos apresentado no XIII Encontro Nacional do Colégio de 

Engenharia de Minas da Ordem dos Engenheiros, uma comunicação intitulada Uma Exploração em 

Circuito Fechado (Guedes, 1998), centrada precisamente na experiência tida na Pedreira da 

Madalena. Nessa comunicação fazia-se um ponto de situação relativa à atividade nesta unidade 

industrial, contendo nela algumas previsões para o futuro. A realidade virá a confirmar muitas dessas 

previsões. Podemos agora afirmar que esta comunicação representa um trabalho equivalente ao que 

agora tornamos público, mas “em miniatura”. 

Como será realçado, esta Tese enquadra-se na classe de trabalhos de investigação denominadas de 

Estudo de Caso. Em reflexões que serão desenvolvidas no Subcapítulo 2.2.1.1, este trabalho pode ser 

considerado um Estudo Retrospetivo de Caso, uma vez que em todo o processo de investigação e em 

particular a sua escrita, foi realizada à posteriori e versa sobre a história da Pedreira. No entanto, 

porque fizemos parte ativa dos acontecimentos refletidos relativos a uma parte muito significativa da 

existência da Pedreira, este Estudo Retrospetivo de Caso não poderá deixar de ser um trabalho 

introspetivo por parte do seu Autor. 

Como veremos no Subcapítulo 2.2.2, um conceito central que orienta todo o processo de investigação 

baseia-se na hipótese de que possam vir a ocorrer acontecimentos de Transferibilidade 2 por parte de 

futuros leitores desta Tese.  

 

1.2 Objetivo Geral 

 

A comummente designada Pedreira da Madalena, oficialmente denominada Pedreira Quinta do Moinho 

nº2, situada na freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia, existe em atividade desde 1971, 

data passível de ser comprovada através da consulta do Relatório dos Trabalhos de Prospeção e 

Reconhecimento realizados pelo Laboratório de Metalurgia e Mineração da FEUP (LMMFEUP), sediado 

no DEM da FEUP e do respetivo Alvará de Licença de Exploração (Figura 66). 

Desde essa data até ao presente, esta unidade da indústria extrativa nunca cessou a sua atividade e, 

pelo que atualmente se pode constatar, ainda não se vislumbra essa cessação. 

Olhando o intervalo de tempo entre o início da sua atividade e o presente, é possível constatar que 

esta unidade produtiva diversificou as suas atividades fazendo, deste modo, frente a diversas 

conjunturas políticas, de crise, de mercado e de diferentes realidades do contexto geográfico em que 

se insere. 

Perante estes factos, a Pedreira da Madalena pode ser considerada um caso invulgar de “longevidade” 

de uma unidade produtiva deste tipo na área da indústria extrativa. 

                                                           
2 O termo adotado por Leite e Pinheiro é Transferabilidade (Leite e Pinheiro, 2005). 
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Porque estivemos envolvidos na gestão/administração desta Pedreira, enquanto seu diretor técnico e 

gerente, por cerca de 40 anos, e recentemente termos terminado essa nossa atividade profissional 

nesta unidade, a oportunidade de realização de uma Tese de Doutoramento no PDEMGR da FEUP, 

refletindo nela a “história da engenharia” que sustenta tal longevidade, afigura-se-nos ao mesmo como 

um desafio pessoal e um objetivo que, quando atingido, acreditamos ser passível de se apresentar 

como um importante contributo, fruto da experiência, para a área do campo saber da engenharia de 

minas. 

Assim, propomo-nos refletir, no decorrer dos trabalhos deste Doutoramento, sobre as circunstâncias 

reais de diversos acontecimentos marcantes da atividade da Pedreira da Madalena, analisando-os e 

descrevendo-os, por forma a retirar deles eventuais importantes ilações que poderão servir de exemplo 

para outros contextos empresariais. 

 

1.3 Justificação do Título 

 

Uma das razões que desde já podemos adiantar para justificar a referida “longevidade”, prende-se 

com uma real capacidade de adaptação da organização empresarial, administradora e gestora da 

Pedreira da Madalena para fazer face às variadíssimas alterações de cenários internos e externos que 

tiveram lugar ao longo do tempo. É essa razão, que desenvolveremos em diversos momentos da Tese, 

que sustenta o título da mesma – Pedreira da Madalena – Objeto Mutante da Indústria Extrativa. O 

conceito de mutação é para este contexto transferido, vindo da Teoria da Evolução das Espécies, 

enquanto mecanismo de seleção natural para uma evolucionabilidade, ou adaptabilidade 

evolutiva. Consideramos, e assumimos à partida, que a Pedreira da Madalena, depois de refletida nos 

principais acontecimentos marcantes da sua longa história, possa ser entendida como um sistema 

caracterizado por possuir uma evolução claramente adaptativa. 

Gareth Morgan, no seu livro Imagens da Organização (Morgan, 2006), concebe que a possibilidade de 

a imagem de um organismo, procurando adaptar-se e sobreviver num ambiente em mudança, poderá 

representar uma metáfora valiosa para as administrações de organizações na procura de maior eficácia 

e da reestruturação das suas empresas. 

 

“A metáfora ajuda-nos a entender as organizações como conglomerados de seres humanos, 

negócios e necessidades técnicas inter-relacionados. 

Encoraja-nos a aprender a arte da sobrevivência corporativa. 

Leva-nos a desenvolver sistemas orgânicos vibrantes que permanecem abertos a novas 

mudanças” (Morgan, 2006). 

… 

“Encoraja-nos [a metáfora] a ver que populações inteiras de organizações podem surgir e 

desaparecer juntamente com as transformações dos nichos e dos fluxos de recursos de que elas 
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dependem e a entender que, como na natureza, a evolução do mundo corporativo reflete 

«sobrevivência da adaptação»” (Morgan, 2006). 

 

Morgan afirma que as organizações, sendo consideradas sistemas abertos, baseados no princípio de 

que elas, assim como os organismos, são “abertas” para o seu ambiente e precisam de atingir uma 

relação apropriada com esse mesmo ambiente para poderem sobreviver. Nesse sentido, para uma 

prática organizacional eficaz, afigura-se importante perceber mudanças que ocorram nos ambientes 

contextuais onde as empresas operam, superar e administrar limites críticos e áreas de 

interdependência, bem como desenvolver respostas operacionais e estratégias adequadas (Morgan, 

2006). 

 

Bertrand Dubreuil, no seu trabalho Imaginário Técnico e Ética Social – Ensaio Sobre o Ofício de 

Engenheiro, diz-nos que a teoria das organizações, segundo os trabalhos teóricos do biologista 

Bertalanffy, ao considerá-las como sistemas abertos, mostra a importância dos ambientes imediato e 

global em que trabalham as empresas. Com base nesta premissa, desenvolveu-se a teoria da 

contingência, que classifica os tipos de organizações segundo o seu ambiente. Alguns desses tipos de 

organização são denominados de adhocrácicos, caracterizados por serem aqueles que melhor se 

adaptam a um ambiente altamente concorrencial. Para Morgan, se a imagem da natureza permitiu dar 

uma perspetiva aberta e flexível das empresas, essa visão é frequentemente agressiva, ou mesmo 

fatalista, quando justifica o desaparecimento de uma organização por seleção natural. 

Ora, pensamos que o objeto de estudo desta Tese de Doutoramento poderá ser enquadrado como 

pertencendo ao tipo de organização adhocrácica tendo sido, no entanto, uma organização das que 

sobreviveram, por uma espécie de seleção natural, de cenário em cenário, fazendo com que as suas 

sucessivas variantes “hereditárias” correspondessem a mutações benéficas e, por isso, tivessem 

probabilidade de ocorrer, até uma velhice muito prolongada e da qual ainda não se vislumbra o fim.  

Não tendo a metáfora do organismo sido por nós conceptualizada anteriormente, tudo leva a querer 

que a mesma, agora, nos está a ajudar a interpretar o passado e a construir uma visão mais clara dos 

acontecimentos charneira da atividade da Pedreira da Madalena.   

 

1.4 Objetivos específicos 

 

Partimos para este projeto, findas cerca de quatro décadas da nossa atividade na Pedreira da 

Madalena, com uma clara certeza de que muitas das decisões e iniciativas que lideramos ao longo do 

tempo de gestão desta Pedreira, são passíveis de se constituírem, agora, numa coleção de fenómenos 

repletos de heurística, enquanto opções estratégicas que foram levadas a cabo em períodos temporais 

passados e em realidades contextuais sucessivamente diferentes.  
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O processo reflexivo que agora nos propomos fazer, e que supomos que só agora mesmo se possa fazer, 

numa dinâmica de distanciamento que comporte uma “liberdade” de pensamento, enquadra-se na 

hipótese de que tal coleção de heurísticas intrínsecas a ações levadas a cabo em instantes da linha de 

tempo da nossa atividade de engenharia e gestão, possa revelar uma eventual holística de 

compreensão mais global da invulgaridade da longevidade desta singular Pedreira do contexto 

empresarial Português.  

Assim, seguindo um caminho de caráter descritivo e indutivo de acontecimentos eleitos entre os muitos 

identificados da história da Pedreira da Madalena, que acreditamos ser um percurso prenhe de ilações 

ainda não conceptualizadas, pretendemos atingir objetivos específicos de compreensão dessas diversas 

heurísticas e, a partir delas, procurar chegar ao objetivo geral de eventual revelação de uma holística 

que urge construir para o saber futuro e, eventualmente, materializar-se em processos de 

Transferibilidade, conceito que mais tarde será desenvolvido.  

 

“Tudo pode ser histórico para o historiador atento … o Homem 

tornou histórico tudo aquilo que tocou com a sua mão criadora: 

a pedra como o papel, os tecidos como os metais, a madeira 

como as joias mais preciosas”. 

Joseph Ki-Zerbo 

 

 

1.5 Estrutura da presente Tese de Doutoramento  

 

A presente Tese de Doutoramento encontra-se estruturada em seis partes (Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, e 

6), com o objetivo de estabelecer uma sequência lógica na abordagem à história da Pedreira da 

Madalena, objeto central da investigação realizada, enquadrando-a sob o ponto de vista teórico para 

a eventual retirada de ilações passíveis de serem incorporadas em processos de Transferibilidade. 

 

No Capítulo 1 Introdução e Objetivos é apresentado este projeto de investigação, definindo os seus 

objetivos geral e específicos. Para além do estabelecimento da estrutura da Tese, neste Capítulo 

caracteriza-se minimamente o início das atividades na Pedreira da Madalena, com particular enfoque 

num relatório realizado pelo Laboratório de Metalurgia e Mineração da FEUP, de prospeção do maciço 

granítico onde a Pedreira viria a ser instalada. Ainda neste Capítulo é realizado um enquadramento 

geológico / estrutural da Pedreira da Madalena muito com base num estudo levado a cabo sob a 

orientação do Doutor Eurico Sousa Pereira, Geólogo do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia 

(LNEG) e na altura Professor Catedrático Convidado da FEUP. A prospeção descrita e este 

enquadramento geológico / estrutural, no seu conjunto aqui reunidos, constituem talvez o trabalho 
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mais completo que alguma vez foi elaborado sobre o recurso mineral que é o maciço da Pedreira da 

Madalena. 

 

O Capítulo 2 é dedicado à metodologia seguida tendo em vista os objetivos delineados. Inserindo a 

investigação no campo dos denominados Estudos de Caso, justifica-se esta opção, conduzindo o leitor 

para a definição que achamos melhor caracterizar e enquadrar o projeto de Tese: um Estudo 

Retrospetivo de Caso. São apresentados procedimentos metodológicos, definidos à partida, como 

meio de garantir que o(s) caminho(s) a percorrer com os trabalhos de investigação, conduziriam a 

“bom porto”. Ainda neste Capítulo, define-se o conceito de Transferibilidade, ideia chave central para 

a necessária novidade que uma Tese teria que apresentar. 

 

No Capítulo 3 é estabelecido o Estado-da-Arte de toda a temática das explorações de rocha a céu-

aberto para a produção de agregados. Logo no início deste Capítulo justifica-se o mesmo, 

apresentando-o como estratégia no âmbito dos denominados Organizadores Avançados da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, procurando preparar o leitor para muitos dos conceitos abordados no 

núcleo central da Tese e que será constituído pelo Capítulo 4 seguinte. A lista desses conceitos é 

extensa, expondo-os inseridos nas principais e mais modernas técnicas e tecnologias associadas às 

operações unitárias, quer da área do desmonte, quer da do processamento, para a obtenção de 

produtos finais passíveis de entrarem no mercado dos agregados. É ainda apresentada alguma análise 

do quadro legal que engloba as atividades industriais de exploração e transformação de recursos 

naturais minerais, sendo essas, durante muito tempo, as duas atividades centrais da Pedreira da 

Madalena. 

   

O Capítulo 4, intitulado Marcos de Estudo, constitui o núcleo central de toda a Tese, expondo-se nele 

muitos dos acontecimentos e factos ocorridos ao longo da prolongada história da Pedreira da Madalena, 

que se acreditava à partida serem portadores de características invulgares no panorama nacional da 

indústria extrativa e na gestão empresarial a ela associada. É precisamente da descrição e subsequente 

reflexão desses acontecimentos e factos ocorridos, que decorre a revelação de eventuais ilações e 

conclusões com caráter de novidade e potenciadoras da Transferibilidade, só agora passíveis de terem 

lugar dada a necessidade de distância temporal à real ocorrência dos mesmos. 

 

Aos Capítulos 5 e 6, atribuem-se a apresentação de conclusões e ilações para o futuro resultantes da 

presente investigação, bem como se retiram lições para o futuro e se propõem outros desenvolvimentos 

passíveis de terem lugar. É que do processo de elaboração deste trabalho, e talvez de todos os 

trabalhos de investigação científica, à medida que ele foi sendo realizado e ao aproximar-se a data da 

sua conclusão, foram-se vislumbrando cada vez mais oportunidades para a sua continuidade, prevendo-

se mesmo que ele seja um trabalho sempre inacabado.   
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A culminar esta Tese, lista-se a bibliografia consultada, apresentando-se sempre que possível, ligações 

da internet para variados documentos, facilitando a eventual busca dos mesmos por parte dos 

potenciais leitores da mesma. 

Em ambiente de anexos, disponibiliza-se um conjunto de documentos e relatórios referidos ao longo 

do texto e por nós considerados muito relevantes para a história da Pedreira da Madalena, sendo que 

essa divulgação foi autorizada pelos respetivos autores e também com a anuência dos atuais 

responsáveis pela Empresa SOLUSEL. Com eles, a presente Tese representa talvez a mais vasta 

informação sobre esta unidade industrial alguma vez reunida, podendo este conjunto vir a servir para 

desenvolvimentos futuros que muito desejaríamos ver acontecer. 

 

1.6 A Pedreira da Madalena 

 

A Pedreira da Quinta do Moinho nº 2, ou Pedreira da Madalena, designação pela qual é mais conhecida, 

situa-se na freguesia de Canidelo, no concelho de Vila Nova de Gaia. Esta designação,  

comummente usada, pode estar relacionada com o facto da fronteira entre as Freguesias de Canidelo 

e Madalena passar próximo do limite sul da propriedade e onde se situa a Pedreira. Mas também devido 

ao facto de o único acesso à Pedreira, no seu início, se realizar por um caminho de serventia que vinha 

precisamente da freguesia da Madalena. Também poderá contribuir para a vulgarização desta 

designação o facto de terem existido no passado inúmeras pedreiras no território da freguesia da 

Madalena, sendo o granito nelas explorado designado de granito da Madalena. 

Não será alheio à designação oficial desta Pedreira como Quinta do Moinho nº 2, o facto da existência 

no terreno da Pedreira de um moinho de vento (Figura 5), edificado em data incerta e que foi alvo de 

uma recuperação em 1999/2000. Mais à frente, no Subcapítulo 4.10 desta Tese, este assunto será 

retomado dada a singularidade de tal intervenção. 
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Figura 5 - Moinho de vento recuperado na Pedreira da Madalena (Foto de Sérgio Anunciação). 

  

Dista esta unidade industrial cerca de 3,8 Km do centro da Cidade do Porto. 

O maciço objeto de extração de rocha é constituído por um granito biotítico de idade Pérmica (≈290-

250 Ma).  

Em atividade desde 1971, esta Pedreira foi sendo explorada a céu-aberto, com uma geometria de 

desmontes em bancadas de degraus direitos, produzindo material granítico de diversas granulometrias 

e para diversos fins, nomeadamente balastro para os caminhos de ferro em Portugal, blocos para obras 

de enrocamento portuário e proteção costeira, bem como materiais de diversas outras granulometrias 

para inúmeros trabalhos de construção civil e obras públicas. 

O desmonte deste maciço granítico iniciou-se em flanco de encosta, tendo a extração avançado para 

uma geometria de rebaixo mantendo-se ativas, no entanto, até final da atividade extrativa, bancadas 

em flanco de encosta.  

Atualmente, só estão a ocorrer nesta Pedreira atividades de deposição de resíduos inertes em ambiente 

de aterro devidamente licenciado. 

 

1.6.1 História do seu início 

 

O objetivo inicial desta pedreira era fornecer balastro para a empresa pública Caminhos de Ferro 

Portugueses (CP), no seguimento da integração da Empresa Sociedade de Empreitadas de Obras 

Públicas SA (SEOP) no consórcio que ganhou o concurso para a renovação ferroviária em Portugal, 

iniciada em finais dos anos sessenta do século passado (Figura 6). 
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Figura 6 - Linha ferroviária do Norte, na zona da estação subterrânea de Espinho em construção (ano 

de 2010), sendo visível a colocação de balastro proveniente da Pedreira da Madalena. Pormenor da 

distribuição de balastro num troço de caminho-de-ferro (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Justifica-se uma referência especial aos Engenheiros Jean François Ledesert, Diretor Geral da SEOP, e 

Xavier Bulot, quadro superior da SEOP, que negociaram a participação desta Empresa no consórcio 

atrás referido, bem como a abertura de quatro pedreiras em Portugal, localizadas de forma a equilibrar 

as distâncias de transporte do balastro aos vários locais de aplicação da rede ferroviária nacional. 

Assim, as quatro pedreiras tinham a seguinte a localização (Figura 72):  

 

- Pedreira da Madalena, Canidelo, Vila Nova de Gaia. 

- Pedreira de Vale dos Ovos em Fátima.  

- Pedreira da Pedra Furada em Sintra. 

- Pedreira do Monte as Flores em Évora. 

 

Como facilmente se pode constatar, todas tinham ligação à ferrovia, por razões evidentes que a seguir 

explicitaremos. As pedreiras de Vale dos Ovos e Pedra Furada ficaram fora de serviço para este fim, 

passados cerca de 5 anos do seu início de atividade, dado serem de calcário e este revelar, muito 

rapidamente, não ter resistência ao desgaste (Los Angeles) suficiente para fabrico de balastro de 

acordo com Instrução Técnica da CP, que normalizava as especificações técnicas para o fornecimento 

de balastro (IT/DIF/01/75 - Excerto em Anexo 8.1), na altura em vigor. Dessas especificações, muitas 

relativas às condições de operacionalidade das pedreiras candidatas ao fornecimento de balastro, 

entre outras, fazia parte a distribuição granulométrica do balastro, valores de desgaste pelo ensaio de 

Los Angeles, coeficientes de forma (espessuras e comprimentos das partículas), homogeneidade e 
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limpeza do material. A folha do Anexo nº 8 da referida IT/DIF/01/75, era preenchida regularmente em 

função dos ensaios de amostragem que eram realizados com uma periodicidade correlacionada com as 

quantidades de fornecimento de balastro (Figura 7).  

Deste modo, ficaram as Pedreiras da Madalena e Monte das Flores como as únicas, na altura, a fornecer 

balastro para a renovação da ferrovia. 

Na Pedreira da Madalena, para responder ao concurso entretanto ganho e tendo em conta as 

características especiais da granulometria e forma do balastro exigidas, foi decidido montar uma 

instalação experimental de fragmentação e classificação tendo em vista recolher o máximo possível 

de elementos necessários a otimização de uma futura instalação definitiva, que viria ser comprada à 

empresa BABBITLESS e que entraria em funcionamento em 1973.  

 

 

Figura 7 - Folha do Anexo nº 8 da IT/DIF/01/75 (Excerto em Anexo 8.1). 
 

De referir que, curiosamente, em 1989, aquando de uma visita por nós realizada na Normandia, tivemos 

oportunidade de contactar com uma pedreira de inertes de grande dimensão – Carrière Leroux Philippe 
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- para a construção civil e obras públicas que tinha instalados precisamente britadores da mesma marca 

e modelos dos selecionados para a instalação definitiva da Pedreira da Madalena. 

 

1.6.2 O Relatório do Laboratório de Metalurgia e Mineração da FEUP 

 

Os primeiros trabalhos conducentes à criação da Pedreira da Madalena tiveram lugar em 1971, com a 

realização de atividades de prospeção e reconhecimento realizadas, a pedido da SEOP, pelo LMMFEUP, 

tendo estes trabalhos sido coordenados pelos Professores Doutores, Engenheiros de Minas, Carlos 

Manuel Novais Madureira e José António Simões Cortez. 

É de referir que, sensivelmente na mesma altura, o LMMFEUP também realizou um reconhecimento 

semelhante para a Pedreira do Monte das Flores, atrás referida. 

 

1.6.2.1 A FEUP e os Professores Correia de Araújo, Carlos Madureira e Simões Cortez 

 

À realização deste trabalho, por parte do LMMFEUP, não deve ser estranho o facto do Professor 

Francisco Jacinto Sarmento Correia de Araújo, Professor Catedrático em engenharia civil da FEUP, 

pertencer ao Conselho de Administração da SEOP. As ligações entre o Professor Correia de Araújo e o 

Professor Carlos Madureira, têm a sua origem no momento em que ambos coordenam esforços, no 

início dos anos 70 do século passado, no sentido da criação de um centro de cálculo na FEUP (Beira et 

al, 2004). O Professor Correia de Araújo tinha adquirido, na altura, um computador HP-2114 B para 

trabalho em engenharia civil, mas disponibilizou esta máquina para toda a FEUP, tendo os Professores 

Carlos Madureira e Pedro Regueiras, instalado a mesma numa sala apropriada, que viria a ser o embrião 

do denominado CICA. Esta sigla, surge de uma proposta apresentada pelo Professor Carlos Madureira 

ao Conselho Científico da FEUP, sendo que CICA significa Centro de Cálculo Correia de Araújo, 

prestando homenagem aquele Professor, nomeadamente à sua visão estratégica de interesse coletivo 

que esteve presente no momento de disponibilização do referido computador para toda a comunidade 

da FEUP. Atualmente, esta designação do Centro de Cálculo da FEUP, é mantida. 

Terá sido desta relação pessoal entre os Professores Correia de Araújo e Carlos Madureira, que terá 

surgido a proposta de ser o LMMFEUP a realizar a referida prospeção e reconhecimento dos terrenos 

da Pedreira da Madalena. A equipa do Professores Carlos Madureira e Simões Cortez, ambos elementos 

do DEM, foi a constituída para esse trabalho. 

Este acontecimento marca o início de uma estreita e prolongada interação entre a Pedreira da 

Madalena e a FEUP da qual como veremos, foram colhidos importantes frutos. Nas conclusões desta 

Tese, voltaremos a abordar este assunto.  
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1.6.2.2 O esboço geológico do maciço granítico de Canidelo, a partir do relatório do 

LMMFEUP 

 

Em outubro de 1971, o LMMFEUP apresentou à SEOP um relatório de esboço geológico da área alugada 

por esta Empresa na zona de um maciço granítico na freguesia de Canidelo, em Vila Nova de Gaia. 

Deste relatório infere-se que o objetivo deste esboço geológico era o de avaliar a qualidade do maciço 

granítico em causa, tendo em vista a implantação de uma pedreira para fornecimento de material do 

tipo balastro para a renovação da via-férrea gerida pela CP. De referir que terá contribuído de forma 

decisiva para a seleção desta área para a implementação de uma pedreira com aquela finalidade, o 

facto de muito perto passar a linha de caminho de ferro Porto – Lisboa. Como veremos, a CP acabaria 

por construir um ramal desta linha direcionado para terrenos da própria pedreira para, a partir deste 

se escoar rápida e economicamente o balastro para diversos pontos da rede ferroviária nacional.  

Inserido nos trabalhos de campo delineados pelo LMMFEUP, teve lugar a realização de 10 sondagens a 

diversas profundidades, com recuperação de testemunho, a partir das quais foram elaborados diversos 

perfis geológicos interpretativos da profundidade média dos terrenos de cobertura e das diversas 

litologias presentes em profundidade. 

No seguinte mapa topográfico, visualiza-se a localização das 10 sondagens (Figura 8), os traços dos 

planos de corte interpretativos realizados, bem como alguma informação relativa a fissuras, com e 

sem preenchimento, detetadas nos afloramentos de granito em estudo. 

 

 

Figura 8 - Mapa topográfico com localização das 10 sondagens e traços de perfis realizados. 

(Relatório do LMMFEUP de 1971). 

 

As sondagens realizadas permitiram encontrar fundamentalmente três tipos de formações, a saber, 

terrenos de cobertura, granito caulinizado e granito são. 
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A possança da zona de cobertura, essencialmente constituída por terraços marinhos (a zona encontra-

se a cerca de 2 Km da zona costeira) é variável, apresentando nas sondagens um valor mínimo de 2,3 

metros e um máximo de 15,5 metros. A média destas profundidades, avaliada somente nos locais das 

sondagens, situa-se nos 6,7 metros. Nas fotografias seguintes (Figura 9), com data atual e obtidas nos 

terrenos da Pedreira da Madalena, é ainda possível ver alguns aspetos desta estrutura de terraço 

antigo: 

 

 

Figura 9 – Evidências locais atuais da estrutura de terraço que cobria algumas áreas do maciço 

granítico onde se instalou a Pedreira da Madalena (Fotos do Autor). 

 

Será de referir que, já durante a nossa atividade de direção da Pedreira da Madalena, a área de 

exploração foi significativamente alargada para além da área prospetada neste relatório, 

nomeadamente para zonas onde praticamente o granito era aflorante, com muito poucos terrenos de 

cobertura. 

Em geral, na altura em que foi realizado o esboço geológico em análise, a existência de uma zona de 

caulinização, gerada principalmente por meteorização química, é evidente, nomeadamente quando 

esta está protegida superiormente por terrenos de cobertura. 

Abaixo destas zonas de alteração, existe granito considerado são (não meteorizado), que é denominado 

de normal nos Log´s das referidas sondagens. 

Infere-se ainda deste relatório, a presença de alguns corredores de fendas (fraturas) abertas com ou 

sem preenchimento. 

A título de exemplo, apresenta-se o Log de uma das sondagens realizadas na altura e alguns perfis de 

interpretação das estruturas em profundidade com bases nas informações retiradas das sondagens 

(Figura 10, Figura 11 e Figura 12): 
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Figura 10 - Sondagem nº I e perfil com várias sondagens. (Relatório do LMMFEUP de 1971). 

 
 

 

Figura 11 - Perfis V1 – V2e W1 – W2 (Relatório do LMMFEUP de 1971). 
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Figura 12 - Perfil Z1 –Z2 (Relatório do LMMFEUP de 1971). 

 

Como curiosidade, deixa-se uma “história” singular, transmitida verbalmente, relacionada com uma 

pergunta realizada por alguém, no final da leitura do relatório a que nos estamos a referir: 

- Sr. Engenheiro, as sondagens foram pouco profundas. A mais profunda só tem um comprimento de 

cerca de 18 metros. E se abaixo não existir granito? 

- Não se preocupe, pois se abaixo não existir granito, a pedreira encerra, mas nós faremos história 

geológica. 

 

1.6.3 Contexto geológico da Pedreira da Madalena 

 

 “Os portugueses sabem dizer granito, basalto, mármore, 

calcário, xisto, barro, petróleo, gás natural, quartzo, feldspato 

e mica, mas ignoram a origem, a natureza e o significado destes 

materiais como documentos da longa história da Terra”. 

(Carvalho, 2016) 

 

 

As atividades de extração de rocha em pedreiras, durante a década de 80 do século passado, era 

regulamentada pelo Decreto-Lei 227/82, que surgiu no sentido de reformular e unificar a legislação 

sobre a exploração de pedreiras até aí existente. Este Decreto-Lei acabava com a figura da Declaração 

da Pedreira, e impunha a obtenção da chamada Licença de Estabelecimento. 
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Quando em 1990 surge a nova legislação da Indústria Extrativa (Decreto-Lei 89/90), esta previa um 

período de um ano para que as pedreiras em laboração se adaptassem a essa nova Lei. Uma das 

novidades deste Decreto-Lei, diz respeito à necessidade de apresentação, por parte dos exploradores, 

do denominado relatório de recuperação paisagística. Esta medida surge através da constatação de 

inúmeras situações dispersas pelo País, de abandono de pedreiras sem que estas tenham sido alvo de 

um correto encerramento da sua atividade, nomeadamente no que diz respeito a questões de garantia 

de condições de segurança e de preservação ambiental, questões, que na década de 80 referida, 

começavam a ser consideradas como muito pertinentes.  

Findo o referido período de adaptação de um ano ao consignado no Decreto-Lei 89/90, a SEOP estava 

a apresentar às entidades competentes o seu primeiro Plano de Recuperação Paisagística. Porém, como 

veremos, esse primeiro plano não foi o implementado. Em 1996, foi equacionada uma solução de Plano 

de Recuperação Paisagística (PRP), a ser executado ainda em paralelo com a atividade extrativa (Figura 

13). 

 

 

Figura 13 - Pedreira da Madalena em 1998 e 1999, ainda com atividade extrativa, mas nela já 

ocorrendo ações de deposição de resíduos inertes em ambiente de aterro (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Tratou-se de um projeto de deposição, no espaço libertado com a extração, de materiais inertes de 

múltipla natureza, como por exemplo, Resíduos de Construção e Demolição (RCD´s), bem como 
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resíduos de outras proveniências desde que comprovadamente inertes. Esta solução viria a ser 

implementada em 1997, uma vez que a geometria e espaço livre da corta facilitava, nessa altura, as 

atividades conjuntas de extração e deposição, não interferindo uma com a outra. 

 

1.6.3.1 O relatório Caracterização Geológico/Estrutural da Pedreira Quinta do Moinho 

 

Sob a preocupação de controlar efeitos perversos, eventualmente associáveis ao funcionamento da 

corta como local de aterro, ainda que de material inerte, procurou a direção técnica da Empresa, 

munir-se da máxima informação sobre aspetos geológicos, estruturais e hidrogeológicos respeitantes 

ao maciço em exploração. Para esse fim, tivemos a colaboração do DEM da FEUP que, despois de um 

importante período de trabalhos de campo de levantamento de dados na Pedreira nos finais da década 

de 90 do século passado, apresentou um relatório intitulado Caracterização Geológico/Estrutural da 

Pedreira Quinta do Moinho – FEUP (Pereira et al., 2000) (Anexo 7.2). 

Como é afirmado nesse relatório, foi realizado um levantamento exaustivo da rede de fraturas que 

afeta o maciço, visando a sua caracterização e a formulação sobre a respetiva permeabilidade, no 

sentido específico de avaliação da possível vulnerabilidade à circulação de lixiviados no maciço rochoso 

e para fora do perímetro da Pedreira, oriundos da interação dos materiais inertes acumulados no aterro 

com a água. 

Apoiando-nos nas informações do citado relatório, passamos a apresentar alguns dados de natureza 

geológica, petrográfica e tectónica do maciço rochoso em causa, passíveis de serem compiladas a 

partir das observações realizadas sobre as superfícies expostas do mesmo. A transcrição de partes 

desse texto, aqui realizada, foi solicitada e devidamente autorizada pelos Autores do relatório. 

Ainda antes dessa apresentação, gostaríamos de realçar o facto de nesse relatório ser afirmado que a 

realização do mesmo representou para os seus Autores uma oportunidade de proceder, acessória e 

complementarmente, a um estudo de cariz não tão imediatista, mas de inegável valor científico: 

interpretação da rede de fraturas, procurando a definição da sua génese, a cronologia dos vários 

sistemas que a integram e, particularmente, a deteção de correlações entre as famílias de fraturas 

determinadas e a conhecida falha sismicamente ativa da “Madalena”. Deste relatório faz parte 

integrante, uma Carta Geológica à escala 1/500 da Pedreira da Madalena (Arquivo da SOLUSEL) na qual 

são assinaladas todas as informações recolhidas sobre os sistemas de fraturas nela presentes. Trata-

se, talvez, do mais completo trabalho sobre a geologia do maciço granítico onde se encontra instalada 

a Pedreira da Madalena. 
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1.6.3.2 O maciço granítico de Lavadores e seu enquadramento regional 

 

A Pedreira da Madalena integra-se no maciço granítico, vulgarmente designado Maciço de Lavadores. 

Forma um corpo granitoide alongado segundo a direção NW-SE e estende-se entre a Foz do Douro e as 

Termas de S. Jorge, no concelho de Santa Maria da Feira (Figura 14). 

 

Figura 14 - Mapa geológico simplificado, mostrando a distribuição dos granitoides variscos sin-D3 e 

tardi-pós-D3 em parte da Zona Centro-Ibérica (Aguado e Valle, 2013). 

 

Este maciço granítico forma um batólito de secção elítica alongada de direção NW-SE, com cerca de 

20 Km de extensão por 4 Km de largura máxima. No extremo sul, próximo de S. Jorge, a largura é 

inferior a 1 Km (Figura 15). 

  

 

Figura 15 - Carta Geológica do concelho de Vila Nova de Gaia – IGM 2004. (Silva e Paula, 2006). 

Pedreira da Madalena 
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Este tipo de granitos tem a sua génese de instalação temporal posterior ao desenvolvimento da 3ª fase 

de deformação da Orogenia Varisca (D3) sendo, por esse facto, considerados e denominados tardi a 

pós-orogénicos. Normalmente, dão origem a maciços circunscritos, alongados na direção NNE-SSW e, 

mais raramente, W-E, de harmonia com os principais sistemas de falhas que condicionam a sua 

instalação. Encontram-se dispersos por vários pontos da Zona Paleogeográfica Centro-Ibérica (ZCI) até 

à fronteira com a Zona Paleogeográfica de Ossa-Morena (ZOM). No conjunto, são designados por 

granitos tipo Gerês. Mercê da inexistente deformação dúctil, são muito utilizados como rocha para fins 

ornamentais. 

 

1.6.3.3 Apetência do granito de Lavadores para aproveitamento como rocha ornamental  

 

Desde já, uma particular referência para o facto de, na Pedreira da Madalena, nunca ter sido extraído 

granito para fins ornamentais na sua verdadeira acessão da palavra. Somos testemunhas de que, no 

início dos anos 80 do século passado, somente existia na Quinta do Moinho uma pequena exploração 

para a produção de cubos, paralelepípedos e guias de passeio em granito. Não seria de estranhar que 

também fossem produzidos nesta exploração esteios em granito, dada a proliferação e uso dos mesmos 

na zona de Canidelo e Coimbrões (Figura 16). 

 

 

Figura 16 - Esteios de granito a servirem de muros de divisória de propriedades em Coimbrões e 

calçada com paralelos de granito, muito provavelmente oriundos de extrações no maciço granítico 

de Lavadores (Foto do Autor). 
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Mas o não aproveitamento deste granito para fins nobres, nomeadamente por polimento, claramente 

representa um desaproveitamento real de um maciço rochoso com características texturais singulares 

e sem dúvida com apetência para ter sido usado como matéria prima para a produção de peças da área 

das rochas ornamentais. 

Mas este facto, não invalidou iniciativas da nossa parte de testar essa apetência, já em tempos 

avançados da exploração da Pedreira da Madalena. Ainda existem exemplares de granito com algumas 

das suas superfícies polidas, que foram realizados aquando desses testes (Figura 17). Porém, a indução 

de tensões na globalidade do maciço rochoso, originadas pelas inúmeras pegas de fogo que, entretanto, 

tiveram lugar para o desmonte na Pedreira, não deixavam já a possibilidade de promover uma fácil 

produção de blocos isentos de anisotropias, condição mais do que necessária para a obtenção de 

materiais na área das rochas ornamentais. 

 

 

Figura 17 - Superfícies polidas de uma amostra de granito da Pedreira da Madalena (Foto do Autor). 

 

Na região de Portalegre, no distrito de Castelo Branco, existem várias pedreiras de granito para fins 

ornamentais. Ora esse granito tem uma génese equivalente ao da Pedreira da Madalena, sendo 

geologicamente seu contemporâneo (Figura 19). Como será referido adiante, quer o granito da 

Madalena, quer alguns dos maciços graníticos de Portalegre, instalam-se nos finais da orogenia Varisca, 

possuindo texturas semelhantes e em muitos locais aproveitados para fins ornamentais. Cabe também 

na maioria destes granitos, o comummente designado granito do Gerês. 
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Figura 18 - Aspeto do granito Rosa Santa Eulália – Catalogo ROP – LNEG. 

http://rop.lneg.pt/rop/FormTipo.php 

 

 

Figura 19 - Cartografia dos maciços graníticos tipo Gerês existentes em Portugal. Assinalam-se os 

maciços de granito da Madalena e de Portalegre. (Ferreira, 1987). 

 

http://rop.lneg.pt/rop/FormTipo.php
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A título de exemplo, podem referir-se as ocorrências do denominado granito Rosa Santa Eulália, que 

têm a sua origem precisamente na região de Portalegre. Esta variedade de granito encontra-se 

catalogada no Catálogo ROP – Rochas Ornamentais Portuguesas, editada pelo LNEG e sediado na 

internet em http://rop.lneg.pt/rop/FormTipo.php (Figura 18). 

 

1.6.3.4 Mecanismo de instalação do maciço granítico 

 

O maciço em análise aproveita, para se instalar, a grande zona de fraqueza crustal correspondente à 

sutura da Orogenia Cadomiana (≈650-530 Ma) que, a sul do Porto, estabelece a divisória entre o 

denominado Complexo xisto-garuváquico (ZCI) e o Precâmbrico da Formação de Lourosa (ZOM) (Figura 

20). 

 

 

Figura 20 - Zonas paleogeográficas e estruturais do Maciço Ibérico e as grandes unidades Alpinas. 

Adaptado de (Pereira, 2011). 

  

Durante a Orogenia Varisca, esta sutura é retomada com movimento ativo dextro, materializado na 

Zona de Cisalhamento de Porto-Tomar (ZCPT). Entre S. Jorge e Perosinho, a faixa de cisalhamento 

coincide com o bordo ocidental do maciço granítico; a norte desta última localidade, até à Foz do 

Douro, o maciço implanta-se sobre o acidente, bloqueando-o pelo menos até ao desenvolvimento das 

fases frágeis tardi-Variscas (D4). Com o relaxamento das tensões orogénicas, pós-D3 Varisca, a cadeia 

entra em colapso gravítico, induzindo distensão normal ao eixo da cadeia que, no caso vertente, é 

http://rop.lneg.pt/rop/FormTipo.php
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sub-paralelo ao lineamento em análise. O presente regime distensivo facilita o ascenso e implantação, 

em níveis altos da crusta, de magmas que deram origem ao maciço granítico de Lavadores. 

 

1.6.3.5 Petrografia, textura e composição mineralógica 

 

O maciço exibe fácies litológicas variadas, não diferenciadas nas Cartas Geológicas editadas pelo IGM. 

Assim, na praia de Salgueiros, o granito mostra tons rosados, sendo francamente porfiróide com 

megacristais de microclina-pertite que podem atingir 8-10 cm segundo a maior dimensão; no extremo 

sul do maciço, o granito é acinzentado de grão médio e com esparsos megacristais de microclina; na 

área da Pedreira da Madalena, domina granito cinzento de grão médio, porfiróide, em que os 

megacristais de microclina representam cerca de 20% do volume da rocha e não ultrapassam 3 cm 

segundo a maior dimensão.  

Foram recolhidas seis amostras aleatórias, dispersas pela área da pedreira para estudos petrográficos. 

Em observação macroscópica, trata-se de uma rocha granitóide, isotrópica, mesocrática, de 

granularidade média, com quartzo abundante, plagioclase bem desenvolvida e esparsos megacristais 

de feldspato potássico rosado que não ultrapassam 3 cm segundo a maior dimensão. Mostra tonalidade 

cinzenta rosada e teores muito baixos de alteração deutérica. 

Observado ao microscópio, o granitóide da Madalena revela textura hipautomórfica, inequigranular, 

porfiróide, com megacristais esparsos. 

Os cristais de plagioclase dominam o arranjo textural e correspondem a duas gerações. Destacam-se 

cristais idiomórficos de plagióclase zonada com núcleos que atingem 38% de anortite (An) e dimensões 

centimétricas, sendo nitidamente o primeiro mineral a cristalizar. Estes fenocristais são instáveis e 

reagem com o meio para dar lugar a outra geração de plagióclase, xenomórfica, de pequena dimensão 

e composição dos domínios da oligoclase. As reações da plagioclase com quartzo, em presença de 

abundante mirmequite, dão lugar à formação de um feldspato altamente pertítico com características 

ópticas de microclina-pertite. Assume, por vezes, dimensões megacristalinas e adquire ligeira 

rubefacção por impregnação de óxidos de ferro. 

Na matriz, encontram-se esporadicamente pequenos cristais de ortose e albite, sendo este último um 

caso extremo de reação da plagióclase com o meio. 

Entre os componentes mineralógicos essenciais, identificam-se: 

 

 - Quartzo xenomórfico, mostrando extinção ondulante, devida a deformação a frio; 

 - Plagioclase zonada com núcleo de andesina (38%An) e bordos de oligoclase (20% An); 

 - Feldspato potássico; 

 - Biotite verde, mais abundante que biotite castanha. 
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Como componentes subordinados, pode-se encontrar magnetite, óxidos de ferro hidratados, apatite, 

zircão, alanite e rútilo. Já como componentes secundários, surge a clorite resultante da alteração de 

biotite e lamelas de moscovite e materiais filitosos resultantes da alteração da plagióclase. 

Acrescenta-se o facto de serem vulgares as ocorrências de calcopirite, pirite e azurite em filonetes de 

quartzo. 

Todas estas características apontam para que se possa classificar o granito da Pedreira da Madalena 

como sendo um granodiorito biotítico. As ocorrências de minerais de cobre, dada a sua abundância em 

diversas zonas da Pedreira, deram mesmo lugar a um Manifesto Mineiro (Anexo 7.3). 

 

1.6.3.6 Idade de instalação do maciço de Lavadores 

 

Os vários litotipos que formam o maciço ter-se-ão instalado por impulsos tectonomagmáticos 

subordinados ao relaxamento de tensões pós-D3. Tem sido atribuída a estes granitóides uma idade 

compreendida entre 296-290 Ma (DIAS et al., 1998), marcando o início do período Pérmico.  

Este plutonismo granítico, de natureza subalcalina e origem profunda, mantélica ou basicrustal, tem 

características que o aproximam dos granitóides de Tipo A, isto é, anorogénicos.  

Em muitos locais da ZCI, o plutonismo granítico subalcalino, relacionado com a distensão crustal tardi-

Varisca, é nitidamente controlado pelo sistema de fraturas frágeis de direção NNE-SSW correspondente 

à fase de deformação frágil D4. No caso do maciço de Lavadores, porém, o controlo exercido pelo 

sistema de fraturas NNE é subordinado, sendo dominante o sistema NW-SE no controlo de implantação 

do maciço.  

 

1.6.3.7 Sistemas de fraturas e falhas do maciço da Pedreira da Madalena 

 

Os diferentes sistemas de fraturas frágeis que afetam esta rocha granítica, na área da Pedreira da 

Madalena, exaustivamente levantadas para a realização do referido relatório (Pereira et al., 2000) 

(Anexo 7.2), são o reflexo da reativação da grande estrutura de falha referida, desde os tempos tardi-

Variscos até ao presente. 
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Figura 21 - Sistemas de traços de famílias de fraturas bem visíveis em taludes de bancada na 

Pedreira da Madalena. Adaptado de (Rebelo, 2015). 

 

Sobre os sistemas de fracturação frágil que afetam o granito, podemos considerar em primeira 

instância os sistemas de fracturação herdados dos episódios anteriores à instalação do granito, havendo 

a possibilidade de destrinçar de seguida as diferentes etapas de reativação das estruturas, mediante 

o registo da fracturação e diaclasamento impressos no granito pelos episódios tectónicos sucedâneos 

da sua instalação (Figura 21 e Figura 22).  

Baseados no conhecimento geológico regional, na envolvente do granito de Lavadores, 

particularmente, no sector mais a sul, região de S. João da Madeira, sobressaem claramente dois 

importantes sistemas de falhas, um N 50 W / cavalgante para SW e outro, N 50 E / subvertical com 

forte enchimento filoniano que chega a atingir dezenas de metros de espessura. Este segundo sistema 

de fraturas, corta os granitóides instalados sin-D3, sendo caracterizado por fendas muito abertas e 

forte enchimento de quartzo, aplitos e pegmatitos. 
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Figura 22 - Esboço geológico local da região da Foz do Douro e áreas circundantes da Pedreirada 

Madalena (Monteiro, 2008).  

 

Já em sucessivos episódios tectónicos posteriores à instalação do granito deste maciço, e 

hierarquizadas por ordem de importância, registam-se na Pedreira da Madalena as seguintes fendas e 

fraturas, com ou sem enchimento filoniano e que o afetam de forma generalizada: 

 

i) Fendas de tração, com ou sem preenchimento de quartzo negro, orientadas N (5-15) E / 

subverticais;  

ii) Fraturas com ou sem enchimento de quartzo, epídoto, turmalina e sulfuretos, orientadas N 

(50-60) W / subverticais a inclinadas para NE;  

iii) Fraturas fechadas com orientação N (50-70) E / subverticais (Figura 23);  

iv) Fendas e diaclases, também fechadas, formando sistemas de tipo Riedel com orientação, 

respetivamente, N (30-40) E / subverticais e N (10-20) W / subverticais;  
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v) Fendas fechadas com zona de esmagamento e reduzido enchimento de quartzo e sulfuretos, 

orientadas segundo N (80-100) E / verticais.  

vi)  

 

Figura 23 - Exemplo de representação, recorrendo à projeção estereográfica, da família de fraturas 

com orientação N (50-700) E / subverticais 

A – Planos de fraturas e fendas         B – Média de frequências de ocorrência 

C – Diagrama de densidade de polos (Pereira et al., 2000). 

 

Já no que diz respeito ao sistema de falhas presente na Pedreira da Madalena, estas atingem significado 

quando as fendas, com ou sem enchimento filoniano, têm expressão cartográfica. São disso exemplo 

as falhas com direção N-S a NNE-SSW e algumas de rumo NE-SW a ENE-WSW. Em ambos os casos, 

resultam de reativação frágil tardi-Varisca, Alpina e sub-atual de fraturas geradas nos vários episódios 

acima enumerados e analisados do ponto de vista cinemático. Privilegiam-se apenas os sectores onde 

as fraturas merecem a qualificação presente. 

Na área central da pedreira, desenvolve-se um corredor de fraturas paralelas de direção N-S a NNE-

SSW que, mercê do seu significado, condiciona o desmonte e desenvolvimento da exploração, 

subordinados a esta zona de fraqueza. A densidade da presente rede de fraturas é bastante elevada, 

a ponto de poder considerar-se, no conjunto, uma zona de falha ocupando a parte central da pedreira.  

Cruza com outro sistema de fraturas de direção NE-SW, com e sem enchimento filoniano e 

brechificação mais ou menos pronunciada. Todavia, o espaçamento das fraturas neste sistema é maior, 

não chegando a materializar zonas de falha. 

Os corredores definidos não geram situações de forte esmagamento e alteração e, por esse facto, não 

constituem zonas de exclusão da exploração, na produção de inertes e gravilhas. 
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1.6.3.8 Quanto à permeabilidade do maciço rochoso  

 

Da observação minuciosa do contorno da corta exigida pelo levantamento exaustivo do sistema de 

descontinuidades que afetam o maciço onde a Pedreira foi aberta, é possível extrair algumas 

conclusões no que respeita à permeabilidade do maciço. Nele, são extremamente raras as fontes ao 

longo do contorno da corta e manifestam débitos insignificantes (mesmo durante épocas de 

pluviosidade intensa e persistente). Apenas no canto Sudeste da corta é visível afluência de água 

escorrendo em lâmina ao longo do hasteal. Mas trata-se de água recirculada para a escavação a partir 

de uma pedreira desativada situada a Sudeste da corta, a qual serve de reservatório ( 50 000m3) da 

água bombeada do fundo e destinada a fins industriais, nomeadamente para a lavagem de balastro, 

rega de pistas e consumo nas oficinas. 

Abaixo dos 40 metros aproximadamente, as descontinuidades apresentam-se muito fechadas, não 

podendo por isso constituir-se em vias de afluxo de águas infiltradas à corta. Pela mesma razão de 

baixíssima permeabilidade, também essas descontinuidades não poderão ser vias de defluxo de água 

acumulada no fundo da corta (águas pluviais, na sua larguíssima maioria) e que tenderão a impregnar 

os resíduos que aí forem sendo acumulados. 

Estas águas serão, por razões industriais já referidas, permanentemente bombeadas do fundo da corta, 

nomeadamente da zona mais baixa da praça da Pedreira. 

Como veremos oportunamente, o projeto de recuperação paisagística da corta da Pedreira eleito para 

ser executado, que como referimos foi o da adaptação da corta para depósito, tipo aterro, 

principalmente de RCD´s, previu a elevação progressiva de poços manilhados, em formato de ralo, à 

medida que a deposição de resíduos fosse sendo realizada e que permitem a instalação de bombas 

hidráulicas e respetivas condutas de elevação da água que vier a impregnar o aterro. Quando finalizar 

o aterro total da corta, as águas captadas nos referidos poços servirão para diversos fins 

nomeadamente a rega de espaços verdes reconquistados pela deposição dos resíduos. 

 

1.6.3.8.1 Ensaio de bombagem de longa duração 

 

Ainda no âmbito da caracterização da permeabilidade do maciço rochoso da Pedreira da Madalena, 

refere-se que, em 2001, tiveram lugar na corta da Pedreira trabalhos para a elaboração de um ensaio 

destinado a avaliar corretamente o funcionamento do aquífero profundo que se desenvolve no seu 

substrato granítico. Este ensaio foi realizado pela empresa Publiambiente, Lda, com a colaboração da 

empresa CONGEO, Consultores de Geologia, Lda, e encontra-se descrito no relatório técnico com o 

título Determinação das condições de permeabilidade naturais no Aterro de Resíduos 

Inertes da Quinta do Moinho nº 2 (Anexo 7.4). Dele fez parte a realização de um furo vertical, 

próximo da base da corta da Pedreira, com 50 metros de profundidade, a fim de permitir realizar um 

ensaio de bombagem de longa duração. Deste modo, pretendia-se determinar parâmetros 
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hidrogeológicos das formações intersetadas. Como resultado, esse ensaio permitiu obter valores de 

transmissividade entre 4,895E-01 m2/dia a 3,594E-01m2/dia e de permeabilidade da ordem dos 5,20E-

08 m/s. Estes valores apontam para um meio, em profundidade, pouco permeável e no limite para o 

impermeável. Estes factos apontam para que as características geológicas e hidrogeológicas do local 

tenham um efeito atenuador suficiente para impedir qualquer potencial risco para o solo e águas 

subterrâneas, resultante da deposição de resíduos inertes segundo o Plano de Recuperação Paisagística 

adotado em 1997. Voltaremos a este assunto mais à frente na Tese. 
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2 METODOLOGIA 

“Fazer uma Tese significa, pois, aprender a pôr ordem nas 

próprias ideias e a ordenar dados: é uma experiência de trabalho 

metódico; quer dizer, construir um «objeto» que, em princípio, 

sirva também para outros. E deste modo não importa tanto o 

tema da Tese quanto a experiência de trabalho que ela 

comporta”. 

(Eco, 1977) 

 

 

2.1 Estudo de Caso 

 

Relativamente à metodologia conducente à concretização do presente projeto de Investigação, serve-

nos de orientação teórica o artigo O Estudo de Caso como delineamento metodológico: 

aplicabilidade e consistência de Francisco Leite e Luiz Pinheiro, da Universidade de São Paulo, Brasil 

(Leite e Pinheiro, 2005). Nele encontramos algumas características peculiares relativas à metodologia 

de investigação denominada de Estudo de Caso, bem como alguns fundamentos no âmbito da sua 

aplicabilidade que nos parecem pertinentes para o desenvolvimento da nossa investigação. 

Desde o início do processo de reflexão conducente à elaboração desta Tese de Doutoramento, 

identificámo-nos com a possibilidade de o processo metodológico que a possa suportar ser o do tipo 

Estudo de Caso, em virtude de o objeto alvo da nossa atenção para a investigação, e onde residem os 

acontecimentos que sustentam essa mesma investigação, ser um caso concreto de uma unidade 

industrial do setor extrativo, neste caso, a Pedreira da Madalena.  

Os referidos autores sustentam que: 

 

“Estudo de caso é um estudo intensivo de um indivíduo, grupo de indivíduos, instituição, 

programa, empresa, fenômeno, situação ou questão contemporânea complexa, rigorosamente 

delimitado quanto ao objeto e ao tempo, realizado através de dados detalhados obtidos pelo 

uso de múltiplas fontes de evidências e analisados por meio de uma combinação de métodos 

que permitam a compreensão do objeto de estudo de forma multi-dimensional.” (Leite e 

Pinheiro, 2005). 

 

Esta definição vem corroborar a identificação referida, nela vislumbrando claras consequências da sua 

aplicabilidade na presente investigação.  

Possuir critérios metodológicos, apresenta-se como condição fundamental prévia enquanto garante de 

que se iniciará um percurso de investigação que busque atingir o objetivo geral e os objetivos 

específicos delineados, bem como os consequentes resultados que daí advirão. 
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Os Estudos de Caso, em geral, possuem caráter de pesquisa multidisciplinar, recorrendo-se a 

procedimentos metodológicos diversos. Ora, no presente caso, os acontecimentos ocorridos na linha 

temporal da atividade da Pedreira da Madalena que nos propomos analisar, e dos quais pretendemos 

retirar ilações, como veremos, são de diversas naturezas, indo dos de caráter técnico, passando pelos 

de gestão, até aos de administração. Esta realidade, necessariamente, conduzir-nos-á a uma pesquisa 

multidisciplinar, recorrendo a fontes e interações diversas para a concretizar. 

Como referem Leite e Pinheiro: 

 

“Conhecer o caráter e a natureza daquilo que se pretende estudar é pré-requisito essencial 

para que se possa definir o objeto de qualquer estudo. Assim, antes de definir estudo de caso 

é necessário conhecer os elementos que o constituem e caracterizam. Tais elementos devem, 

obrigatoriamente, estar presentes em toda pesquisa que se utilize dessa metodologia”. (Leite 

e Pinheiro, 2005). 

 

Tendo nós sido protagonista ativo das atividades da Pedreira da Madalena, enquanto seu diretor e 

gestor, estando “por dentro”, conhecemos este objeto em cuja linha temporal iremos eleger 

acontecimentos que são os elementos do núcleo duro deste Doutoramento. Assim, a nossa história de 

atividade profissional na Pedreira da Madalena por cerca de 40 anos dá garantia de conhecermos o 

caráter e a natureza daquilo que se pretende estudar. 

Como facto facilitador para uma mais profícua concretização deste projeto de investigação, refere-se 

que uma grande parte do desenvolvimento do trabalho que agora vem a público, foi realizado em 

período no qual já não fazíamos parte dos quadros da SOLUSEL, o que nos permite ter um novo ponto 

de vista sobre o objeto em estudo, agora a uma distância proporcionadora de uma liberdade que 

garante uma melhor análise dos factos e fenomenologias descritas no núcleo duro desta Tese.    

 

2.2 Características peculiares de um Estudo de Caso 

 

Um estudo de caso pode ser sempre assumido como uma investigação particularística, tendo em vista 

identificar o que poderá haver de importante em determinada situação de estudo, passível de ser útil 

em situações semelhantes do presente ou do futuro. Num Estudo de Caso é sempre possível definir um 

conjunto de características peculiares a ele inerentes, que passamos e elencar. 

  

2.2.1 Especificidade 

 

Assim, uma das primeiras características peculiares de um Estudo de Caso é a Especificidade. 
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A Especificidade de um Estudo de Caso significa dizer que ele é particularístico, destinado a investigar, 

deliberada e intensamente, uma situação particular, única, bem delimitada. Por isso mesmo, uma 

consequência da aplicabilidade desta característica, vai traduzir-se na necessidade de delimitação do 

objeto de estudo, situando-o dentro de um contexto específico. 

A Especificidade pode ser abordada em duas dimensões: quanto ao objeto e quanto ao tempo. O objeto 

representa o foco do estudo, o “Caso” propriamente dito. Este objeto deve ser particularizado, em 

primeiro lugar quanto ao local, ambiente físico/geográfico, onde ocorrem (ou ocorreram) os 

acontecimentos a serem analisados. Na dimensão tempo, a contemporaneidade é uma característica 

importante de estudos de caso, diferenciando-os dos estudos históricos (Figura 24). 

 

 

Figura 24 - As dimensões da Especificidade do Estudo Retrospetivo de Caso (adaptado) (Leite e 

Pinheiro, 2005). 

 
 
2.2.1.1 Estudo Retrospetivo de Caso 
 

“Historia magistra vitae”. 

Marcus Tullius Cicero 

 

No presente processo de investigação, porque a temporalidade de ocorrência dos acontecimentos 

eleitos para investigação se estende desde o inico da atividade de Pedreira da Madalena – 1971 - até 

ao presente, devemos falar numa contemporaneidade alargada, o que nos faz considerar, e propor, 

que a metodologia de investigação, neste caso, seja denominada de Estudo Retrospetivo de Caso. 

Ainda no âmbito da Especificidade, podemos então considerar que a recolha de informação (dados, 

factos/acontecimentos, decisões/estratégias – técnicas de gestão e administração) implementar-se-á 
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sobre variadas fontes e será relativa a um conjunto de períodos de tempo bem definidos, ao longo da 

linha temporal da atividade da Pedreira da Madalena, considerado o nosso “Caso”. 

 

2.2.2 Intensidade 

 

Leite e Pinheiro, no âmbito do Estudo de Caso e citando Merriam (Merriam, 1998), definem Intensidade 

como uma função que irá permitir uma descrição rica, profunda, vigorosa e completa, que ilustre com 

clareza as complexidades da situação ou fenômeno em estudo. 

Da função Intensidade só serão oriundos profícuos resultados se o investigador for excecionalmente 

criterioso no estabelecimento da base teórico/contextual do estudo a realizar, no arquitetar de um 

processo de obtenção de informação eficaz, bem como no planeamento de momentos de reflexão 

individual e, eventualmente em equipas constituídas a cada momento de acordo com as necessidades 

oriundas do caminho que se vá percorrendo na investigação. 

Sentimo-nos, de alguma forma, privilegiados por termos “estado por dentro” de praticamente de todos 

os acontecimentos relevantes da atividade da Pedreira da Madalena nos últimos 40 anos da sua 

laboração. Por isso, por termos “estado por dentro” sentimo-nos em condições e com entusiasmo para 

o desafio desta Tese de Doutoramento. Temos consciência que tal situação é também portadora de 

muitas e importantes responsabilidades. Sabemos também que podemos contar com uma equipa 

alargada de investigadores disponíveis para connosco fazer este caminho fundamentalmente reflexivo. 

Nesta investigação, e de acordo com os objetivos atrás definidos, será a Intensidade requerida que 

permitirá encontrar heurísticas, a partir de uma cuidada descrição de factos/acontecimentos, 

decisões/estratégias, eleitas e temporalmente bem definidas, que no seu conjunto poderão revelar 

uma holística associada ao objeto em estudo. 

Neste Estudo Retrospetivo de Caso não procuramos tanto generalizações estatísticas, mas sim 

eventuais generalizações analíticas. Serão estas que poderão permitir, no futuro e a leitores da Tese 

que as considerem relevantes, o surgimento de Transferibilidades.  

Ainda segundo os autores citados: 

 

“Para que a transferabilidade possa ocorrer, o pesquisador deve proporcionar todos os 

elementos que permitam ao leitor concluir se os resultados de seu estudo se aplicam ou não 

(transferem-se ou não) para a situação particular de interesse do leitor. Assim, uma descrição 

detalhada do ambiente no qual se deu o estudo, consubstanciada numa rica base teórico-

contextual, é a condição fundamental para permitir que ocorra a transferabilidade.” (Leite e 

Pinheiro, 2005). 

 

Daí que o processo descritivo seja transversal a grande parte dos factos/acontecimentos eleitos para 

investigação e o(s) contexto(s) em que estes tiveram lugar. Serão mesmo esses diversos processos 
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descritivos que originarão as fontes de informação para as subsequentes etapas de constituição das 

heurísticas que acreditamos existirem. Naturalmente que todas as fontes de informação reunidas terão 

de passar por uma análise sob várias perspetivas. As particularidades encontradas, ao serem 

observadas/refletidas sob diferentes pontos de vista, permitirão um exame detalhado e 

multidimensional do objeto em estudo. Uma pergunta deverá perseguir-nos em cada instante reflexivo 

neste processo: O que é que isto significa? E associada a ela muitas outras perguntas poderão/deverão 

ter lugar. Nesta perspetiva, a análise de factos/acontecimentos, decisões/estratégias em contexto 

será um processo de atribuição de sentido.  

Citando novamente Leite e Pinheiro: 

 

“A busca por significado, segundo Stake (1995), corresponde muitas vezes à busca por padrões, 

por consistência dentro de determinadas condições, o que ele denomina “padrões de 

correspondência” (pattern-matching). Para Stake (1995), tais padrões podem ser conhecidos 

antecipadamente, a partir de uma base teórico-contextual bem elaborada ou a partir das 

próprias questões do estudo, servindo como “modelos” para a análise. Outras vezes, tais 

modelos irão emergir durante o processo de análise dos dados”. (Leite e Pinheiro, 2005). 

 

Orienta-nos precisamente a quase certeza de que, neste Estudo Retrospetivo de Caso, os modelos 

irão mesmo emergir durante o processo reflexivo sobre toda a informação que será recolhida relativa 

a cada etapa eleita, e por nós considerada relevante para investigação, na linha temporal de atividade 

da Pedreira da Madalena.  

 

2.2.3 Multiplicidade de fontes de evidências 

 

Por questões de rigor metodológico, os Estudos de Caso requerem múltiplas fontes de evidências.  

 

“Assumir a exigência de múltiplas fontes de evidências implica compreender a importância de 

obter dados de natureza diferente, como condição essencial para possibilitar sua análise sob 

múltiplas perspetivas. Dessa forma, a utilização de múltiplas fontes deve propiciar a obtenção 

de dados tanto qualitativos quanto quantitativos, coletados através de estratégias 

diversificadas”. (Leite e Pinheiro, 2005). 

 

Documentos, registos de arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefactos 

físicos, são fontes de evidências listadas por Yin (Yin, 2003) como apropriadas para estudos de caso. 

Pelo facto de termos estado envolvidos internamente em todos os factos/acontecimentos e 

decisões/estratégias que tiveram lugar e que elegemos para estudo, a memória que deles nos assiste 

e os nossos registos pessoais sobre os mesmos, serão uma das principais fontes de informação que 
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iremos utilizar. O Arquivo da SOLUSEL, ao qual tivemos acesso, representou uma importante fonte 

documental, imprescindível à investigação que quisemos encetar.  

 

2.2.4 Estudos de Caso Exploratórios, Descritivos e Explanatórios 

 

Procurando ainda melhorar o suporte teórico da metodologia que estamos já a seguir, anteriormente 

já definida como sendo de Estudo Retrospetivo de Caso (ver 2.2.1.1), podemos ter em conta que, 

segundo Yin (Yin, 2003), estudos de caso podem ser classificados, de acordo com o seu propósito, em 

exploratórios, descritivos e explanatórios, dependendo fundamentalmente do tipo de questão de 

estudo e do controle que o investigador tem sobre os eventos que ocorrem no fenómeno ou situação 

em estudo. 

Um Estudo de Caso é exploratório quando seu objetivo é explorar o fenômeno ou a situação de 

interesse em seu contexto, sob múltiplas perspetivas, visando formular proposições, hipóteses ou 

recomendações para futuros estudos. Estudos exploratórios servem, portanto, para obter informações 

preliminares acerca do objeto de interesse (Ponte, 1994). Estudos de Caso exploratórios não 

apresentam proposições “a priori”; esta é a condição para que o tópico seja objeto de exploração. 

 O objetivo de Estudos de Caso descritivos é descrever o fenômeno ou a situação em estudo no contexto 

em que ocorre, sob múltiplas perspetivas. Da mesma forma que nos estudos exploratórios, nos estudos 

descritivos geralmente não são construídas proposições “a priori”. 

Os estudos de caso caracterizam-se como explanatórios na medida em que buscam explicar o 

fenômeno ou situação em estudo, pelo confronto com uma teoria já existente ou contribuindo para a 

construção ou desenvolvimento de uma nova teoria.  

 

2.2.5 A Transferibilidade no Estudo Retrospetivo de Caso 

 

Claramente sentimos que a presente investigação será desenvolvida através de uma sobreposição 

destes três tipos de Estudo de Caso quanto ao seu propósito. Isto porque pretendemos estudar a 

Pedreira da Madalena no seu contexto sob múltiplas perspetivas, procurando com as conclusões da 

investigação, proporcionar eventuais Transferibilidades (exploratório). O processo investigativo terá 

uma forte componente descritiva de factos/acontecimentos, decisões/estratégias ocorridos nos 

“instantes” eleitos na linha temporal de atividade da Pedreira que permitam uma reflexão que 

acreditamos permitir uma compreensão heurística de como estes ocorreram (descritivo). Procura-se 

neste processo que o nosso entendimento sobre as fenomenologias presentes e descritas se clarifique 

e dele se retirem ilações que conduzam à construção de uma holística global sobre esta Pedreira 

“anómala” no panorama da indústria extrativa portuguesa (explanatório).  

 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

87 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

Podemos assim concluir que este Estudo Retrospetivo de Caso será descritivo pois nele se incluirão 

descrições detalhadas do que ocorreu, heurístico por ser conduzido para a compreensão daquilo 

(como) que aconteceu, indutivo por resultar da observação/reflexão do acontecido e delas partir para 

“princípios” úteis a terceiros – Transferibilidade - e holístico por ter em conta que os fenómenos 

estudados podem ser integrados de forma global mostrando porque a Pedreira da Madalena, 

acreditamos, ser um caso atípico exemplar. 
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3 ESTADO-DA-ARTE 

 
“Eu acredito na intuição e na inspiração. A imaginação é mais 

importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, 

enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o 

progresso, dando à luz a evolução. Ela é, rigorosamente falando, 

um fator real na pesquisa científica”. 

(Einstein e Shaw, 1931) 

 
 

Ao iniciarmos o Capítulo do Estado-da-Arte, orienta-nos o objetivo de apresentação dos principais 

conceitos vigentes, que devem estar presentes num projeto que envolva a criação de unidades 

industriais de extração de rocha para diversos fins.  

 

3.1 Organizadores Avançados 

 

Orienta também a construção deste Capítulo, o permitir ao leitor possuir alguns “Organizadores 

Avançados”, à maneira de David Ausubel, que permitam em Capítulos subsequentes, agulhagens ao 

que aqui vamos expor. 

Ausubel, na sua Teoria da Aprendizagem Significativa (David, 2003), recomenda o recurso a 

“Organizadores Avançados” como forma de ancoragem de novos conceitos que irão facilitar o 

entendimento de ideias novas, apresentadas em momentos futuros do processo de aprendizagem. 

Surgem assim como matérias introdutórias, de caráter muitas vezes geral, que facilitarão os processos 

cognitivos de aprendizagem que terão lugar posteriormente.  

 

“Organizadores avançados consistem no material introdutório a um nível mais elevado de 

abstração, generalidade e inclusão do que a própria tarefa de aprendizagem. A função do 

organizador é proporcionar um suporte (ancoragem) ideário para a incorporação e retenção 

estáveis do material mais pormenorizado e diferenciado que resulta da situação de 

aprendizagem, bem como aumentar a capacidade de discriminação entre esta situação e as 

ideias ancoradas relevantes da estrutura cognitiva”. (David, 2003). 

 

É precisamente este o nosso objetivo ao desenvolver, neste Capítulo, uma série de princípios, 

conceitos e ideias que presidem ao projeto e/ou gestão de pedreiras de extração de rocha. 
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3.2 Tipos de Unidades de Extração de Rocha 

 

Em vários países, nomeadamente em alguns que possuem áreas económicas exclusivas marinhas, já 

ocorre o aproveitamento de recursos naturais das respetivas plataformas continentais, em particular 

de agregados de várias granulometrias. Em França, por exemplo, em 2014, o contributo dos agregados 

extraídos dos fundos marinhos atingiu valores da ordem dos 7 milhões de toneladas, correspondendo a 

cerca de 2,2% da produção total deste tipo de materiais nesse País (La consommation de granulats 

aujourd’hui en France, 2016). Tratando-se de uma fonte importante para a obtenção de agregados, 

o acesso ao território submerso requer tecnologias muito especializadas e são temas atuais de 

discussão, os impactes deste tipo de extração nos diversos ecossistemas do meio marinho. Prevendo-

se um crescente desenvolvimento da exploração mineira do fundo dos oceanos, ela ainda estará longe 

de substituir a extração de recursos minerais onshore.  

Portugal, apesar de possuir a 3ª maior zona económica exclusiva da União Europeia, com uma área de 

1 727 408 km² (Portugal Continental, Açores e Madeira), para além de alguns processos de dragagem 

de areias da plataforma a curta distância da costa para reposição de praias, ainda não possui nenhum 

processo industrial implementado de extração dos recursos minerais marinhos.  

 

São diversos os tipos de unidades de extração de rocha a céu-aberto da crusta terrestre (Figura 29). 

Essa diversidade relaciona-se com o tipo de recurso procurado e encontrado, naturalmente tendo em 

vista fazer face a uma “carência” detetada na sociedade, permitindo atribuir um determinado valor a 

esse recurso. A tomada de decisão do estabelecimento de uma unidade industrial de extração de rocha, 

basear-se-á na estimativa da quantidade do recurso procurado (procura), admitindo este possuir um 

determinado valor de mercado (em função da oferta existente), quando comparada com a análise de 

custos globais inerentes ao processo de estabelecimento dessa unidade produtiva. 

As denominadas minas a céu-aberto, numa primeira análise, evidenciam-se na paisagem pela sua 

dimensão. Neste momento, uma das maiores minas a céu aberto do mundo é a conhecida mina de 

Chuquicamata, no Chile, de onde se extrai um minério rico em cobre e molibdénio (Figura 25). 

Possui 4,5 Km de comprimento, 3,5 Km de largura e atinge uma profundidade de cerca de 900 metros. 

Situa-se a 1240 Km a norte de Santiago do Chile e tem uma produção aproximada de 30 milhões de 

toneladas de minério de cobre por ano. 

 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

91 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 

Figura 25 - Mina de Chuquicamata – Chile. Imagem da internet: 

https://gigantesdomundo.blogspot.com/2011/11/chuquicamata-maior-mina-ceu-aberto-do.html 

 

Para além da dimensão das minas a céu aberto, estas unidades produtivas possuem, em geral, uma 

característica que as distingue das restantes unidades de desmonte de rocha. O que se pretende obter, 

do total de material extraído, consiste em uma ou mais espécies mineralógicas que contêm 

determinado elemento químico fundamental para diversas indústrias a jusante deste setor considerado 

primário da cadeia produtiva. São caracterizadas por elevadíssimos valores de produção, em função 

dos teores das substâncias úteis presentes na rocha, e das necessidades de resposta à procura existente 

em cada período temporal da sua atividade. O comércio deste tipo de recursos rege-se pelo mercado 

mundial de minérios. A promoção do desmonte nestas minas é quase exclusivamente feita através do 

uso de explosivos em quantidades avultadas por pega de fogo. Em Portugal, não existe, até ao 

momento, nenhuma mina deste tipo. 

As explorações de massas minerais, quer sejam implementadas com lavra a céu-aberto ou subterrânea, 

segundo a legislação nacional, são consideradas atividades de aproveitamento de um recurso geológico 

de domínio público. Já as restantes explorações a que nos vamos referir de imediato, são consideradas 

atividades de aproveitamento de um recurso geológico de domínio privado. Diogo Martins, na sua 

Dissertação de Mestrado denominada Análise reflexiva do setor dos minerais de construção em 

Portugal (Martins, 2015), apresenta o seguinte diagrama síntese sobre enquadramento dos recursos 

geológicos segundo a legislação nacional (Figura 26): 

https://gigantesdomundo.blogspot.com/2011/11/chuquicamata-maior-mina-ceu-aberto-do.html
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Figura 26 - Enquadramento e tipos de recursos geológicos segundo a legislação nacional vigente 

(adaptado) (Martins, 2015). 

 

Um segundo tipo de unidades de extração de rocha a céu-aberto é constituído pelas denominadas 

pedreiras de rocha ornamental (RO). São rochas que, pelas suas características petroquímicas e 

geomecânicas, são passíveis de ser transformadas em placas planas de reduzida espessura e que, 

depois de polidas, apresentam aspetos muito procurados principalmente pelo mercado da construção 

civil. 

Tiago Ferreira, na sua Dissertação de Mestrado Resíduos da Extração e Transformação de Mármore 

– O Problema e Contributos para a Solução (Ferreira, 2018), afirma: 

 

“A indústria extrativa e transformadora de rocha ornamental é uma atividade com alguma 

expressão na economia portuguesa sendo cada vez mais reconhecida internacionalmente 

levando a que a maior parte da sua produção seja canalizada para a exportação. Este sector 

toma particular importância na economia local, nas regiões onde se desenvolve e é importante 

para a economia portuguesa e para o resto do mundo.” (Ferreira, 2018). 

 

Não será alheia a esta conclusão a análise dos dados da evolução da produção e receita do setor das 

RO em Portugal (Figura 27): 
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Figura 27 - Níveis de Produção e Receitas Comerciais de Rochas Ornamentais em Portugal (Ferreira, 

2018). 

 

 

Destas unidades de extração de rocha, obtêm-se blocos de determinadas dimensões paralelepipédicas 

que posteriormente são transformados por corte e polimento em oficinas anexas às pedreiras. 

O desmonte é principalmente operacionalizado por recurso ao corte do maciço rochoso através da 

tecnologia de fio diamantado (Figura 28).  

Como é possível deduzir, nestas unidades extrativas quase nunca se recorre ao uso de explosivos para 

o desmonte, dada a probabilidade de indução de tensões nos maciços, o que dificultaria o processo de 

transformação. Ainda assim, em maciços rochosos ígneos, é possível encontrar pedreiras que recorrem 

ao uso de explosivos de forma muito controlada para promover o destaque dos blocos nas frentes livres 

dos desmontes. 
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Figura 28 – Ambiente de desmontes de Rocha Ornamental (Bonito, 2010).  

 
 

Um terceiro tipo de unidades de extração de rocha a céu-aberto, que estamos particularmente 

interessados em caracterizar ao pormenor tendo em vista a presente investigação, são as comummente 

denominadas pedreiras de rochas industriais. 

Uma exploração para a produção de agregados, tendo em vista o fornecimento de materiais para a 

construção civil e obras públicas, normalmente designada por pedreira de rochas industriais, começa 

habitualmente, pela necessidade de fornecer uma grande obra que, pela sua dimensão, justifica a 

abertura de uma pedreira e respetiva instalação de britagem e classificação ou pela potencialidade do 

mercado de agregados (britas, gravilhas e outros agregados), em qualidade e quantidade, que justifica 

a realização de um grande investimento em determinada região. 
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Figura 29 - Diagrama de classificação de unidades de extração de rocha e destino dos produtos finais 

destas. 

  

No caso de uma pedreira projetada para fornecer uma grande obra, esta, em geral, termina a sua 

atividade, finda essa obra. Terá mesmo esse pressuposto estado presente no anteprojeto da criação 

da pedreira. 

Já as pedreiras denominadas de comercias (Figura 30), vocacionadas principalmente para a produção 

de agregados, surgem em função da identificação de um potencial e diversificado mercado para esses 

produtos. Estas pedreiras tendem a perdurar a sua atividade por períodos longos de tempo, flutuando 

esta em função precisamente das dinâmicas desse mercado.  
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Figura 30 - Pedreiras Comerciais (Gonçalves, 2017). 

 

3.2.1 Pedreiras para grandes obras públicas 

 

Como exemplos de obras públicas de grande dimensão que, só por si, podem justificar a implantação 

de pedreiras durante o período em que vigora a obra, apresentamos a renovação da via-férrea, criação 

de estradas, vias rápidas e autoestradas, a construção ou reforço de barragens hidroelétricas, obras 

portuárias ou marítimas, pontes de grande dimensão, etc. 

Nestes casos, a análise da adequação dos maciços rochosos a escavar afigura-se de extrema 

importância nos projetos destas pedreiras, dado o rigor necessário no que diz respeito ao cumprimento 

das especificações técnicas dos produtos a fornecer às obras, que em geral são bastante apertadas. 

Também se afigura relevante para a escolha da solução de criação de uma pedreira para estes tipos 

de obras, a quantidade de material a fornecer de cada produto procurado. 

Desde já deve ser realçado o facto da maioria destas obras se iniciar, elas próprias, por fases mais ou 

menos longas de processos de escavação de maciços rochosos no(s) local(ais) onde elas se vão 

implantar. Ora, os produtos de escavação, em muitas situações, poderão responder positivamente às 

especificações técnicas dos produtos necessários para as obras. Assim, quantidades significativas de 

materiais que seriam destinados a depósitos definitivos (escombreiras), que sempre terão de ser 

projetados, serão significativamente reduzidas, com todas as mais-valias que dessa redução podem 

resultar. Nestes casos, o planeamento da localização das pedreiras para fornecimento dos agregados 

necessários e respetivas centrais de britagem e classificação, afigura-se fundamental do ponto de vista 

do aproveitamento dos materiais de escavação, bem como na otimização global dos processos, sempre 

presentes de carga e transportes de materiais. Para além da análise da localização das pedreiras, a 

possibilidade de poder contar com unidades móveis de britagem primária nas frentes de escavação das 
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obras, poderá traduzir-se numa eventual economia significativa ao nível dos processos de carga e 

transporte referidos.  

 

3.2.1.1 Exemplo da construção da Autoestrada A24 
 

Parece-nos de importante significado e contributo técnico, para complemento deste Subcapítulo 

relativo às Pedreiras para grandes obras públicas, e a título de exemplo, o relato de vários factos em 

que estivemos envolvidos aquando da construção da Autoestrada A24, que liga Chaves a Viseu, obra 

que decorreu entre 2001 e 2007. 

A obra foi ganha por um consórcio constituído maioritariamente pelos grupos EIFFAGE e SONAE. Nessa 

altura, fomos convidados pelo Engenheiro Bertrand D´Herrouville, representante da EIFFAGE, para 

assumir a direção técnica da NORSCUT, a concecionária da Autoestrada A24. 

Numa segunda fase, transitámos para a NORINTER, um Agrupamento Complementar de Empresas 

(ACE), deixando a direção técnica referida por, estrategicamente, se afigurar importante passar a 

liderar a exploração e produção de agregados para a obra, bem como os diversos processos de 

expropriações de terrenos onde a A24 viria a passar. Em particular, os processos das expropriações 

representaram para nós uma invulgar oportunidade para exercício de gestão e liderança a diversos 

níveis, que vão do âmbito legal, ao técnico, passando pelo de conflitos de interesses e de gestão dos 

interesses das populações. 

 

No que diz respeito ao fornecimento de agregados para a obra, uma primeira grande decisão que foi 

necessário tomar diz respeito ao investimento na aquisição de uma grande instalação de britagem e 

classificação semimóvel. Esta instalação, teria que responder positivamente a 3 quesitos, a saber: ser 

de elevada capacidade de produção (da ordem das 500 ton/hora), ser facilmente deslocada para junto 

de maciços a desmontar (inicialmente previa-se ter 3 locais de produção) e considerar que no final da 

obra, esta instalação seria vendida por um preço compatível com o valor da amortização residual 

previamente determinada. Naturalmente que este cálculo teria que ter em linha de conta um valor 

otimizado do custo em amortização por tonelada de agregados produzidos (Figura 31). 
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Figura 31 - Diagrama e imagens da instalação semimóvel Nordberg adquirida para funcionar nos 

trabalhos da construção da A24, instalada em Aradeira, Vila Pouca de Aguiar (Arquivo da ADIFER). 

 

A instalação de britagem e classificação referida, da marca Nordberg, dada a sua versatilidade em 

termos de possibilidade de ser montada e desmontada facilmente, representou para a obra uma grande 

mais-valia, uma vez que assegurava uma garantia de independência relativa aos centros produtores de 

agregados locais. A economia daí resultante, uma vez que esta instalação produziria agregados a partir 

do aproveitamento dos produtos de escavação da própria obra, foi enorme. Este facto, muniu o 

consórcio de um “trunfo” importante na negociação, com empresas locais, para o fornecimento e 

compra pontual de agregados extra que uma obra destas sempre acarreta.  

 

Neste caso, o primeiro local onde a instalação esteve a funcionar, foi no nó entre a A24 e o já existente 

IP4, a cerca de 2,5 Km de Vila Real (Figura 32       ), na localidade de Varge. Neste local, a escavação 

Este será um exemplo estratégico a ter em conta quando se pretende não ficar refém do mercado e 

participar de forma proactiva no ato negocial. 

 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

99 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

necessária para a obra deu origem a cerca de 1 500 000 de toneladas de agregados produzidos na 

referida instalação. Esta localização foi escolhida, em primeiro lugar, porque o primeiro troço da 

construção da A24 foi o troço entre a Régua e Vila Real. Porém outras razões foram consideradas, 

nomeadamente devido a este grande volume de rocha a escavar para a construção deste nó da A24. 

Uma outra razão, diz respeito à excelente qualidade da rocha aflorante no local, garantindo 

características dos agregados que cumpriam o caderno de encargos para o seu fornecimento. Também 

foi tida em consideração a existência, próximo do local, de uma pedreira inativa (Figura 32      ), a 

qual possibilitou nela, depois de necessária negociação, a recolha de todo o material de decapagem 

da obra do nó, a montagem da instalação de produção de betuminoso e a realização de uma grande 

plataforma de stock dos agregados, produzidos na instalação semimóvel. Todas estas ações na pedreira 

inativa e alguns terrenos anexos, tiveram como consequência uma clara valorização do terreno, facto 

que não esteve ausente da negociação referida. 

 

 

Figura 32 – Nó da A 24, próximo a Vila Real. Imagem adaptada de Google Maps. 
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A atividade de britagem e classificação com os materiais oriundos da escavação deste nó permitiram 

fornecer agregados para a construção do troço da A24 entre a Régua e Vila Real. 

É de realçar o facto de que ter a possibilidade de garantir um grande parque de agregados, para as 

camadas de base e sub-base do pavimento e para os betuminosos, permitiu não só o aproveitamento 

dos produtos de escavação, como libertou a instalação semimóvel de britagem e classificação para 

esta ser deslocada para um outro local associado à obra. 

Terminada a obra de escavação e produção de agregados neste nó da A24, a instalação semimóvel 

referida foi estrategicamente transferida para a Pedreira da ADIFER – Central de Britagem ADIFER, SA, 

(Figura 33), empresa do Grupo EIFFAGE, da qual eramos também Administrador Delegado, localizada 

a cerca de 3 Km de Vila Pouca de Aguiar, localização próxima da do traçado da A24 e também 

aproximadamente a meio caminho entre Vila Real e Chaves (Vila Verde da Raia) (Figura 34     ). A 

Direção Técnica desta Pedreira era da responsabilidade do Engenheiro João Manuel do Couto Esteves. 

 

 

Figura 33 - Pedreira da ADIFER em Vila Pouca de Aguiar (Para lá dos montes – A construção da A24, 

2007). 
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Figura 34 – Localização da Pedreira da ADIFER, adaptado de Google Maps. 

 

Esta localização contribuiu de forma muito significativa para a minimização dos transportes de 

agregados para os diversos pontos de aplicação neste troço da A24. 

Nesta fase da construção da Autoestrada, afigurou-se importante a gestão da produção de agregados 

tendo em conta o tempo restante estabelecido no caderno de encargos da obra. Como neste tramo da 

A24 estava previsto a realização de um grande volume de escavação em rocha, e tendo como objetivo 

uma real economia no processo produtivo de agregados, foi decidido propor a realização de vários 

ensaios, num troço experimental da Autoestrada, para averiguar a viabilidade de os produtos de 

escavação serem usados como matéria prima para os agregados da base e da sub-base do pavimento. 

Fazia parte desta proposta de ensaio, a alteração da granulometria dos agregados para base e sub-

base, de 0/40 mm (valor que estava indicado no caderno de encargos da obra), para 0/120mm, bem 

como a alteração da espessura da camada de leito de pavimento de 40 cm para 60 cm. Os resultados 

foram excelentes e a solução proposta foi aceite. Na Figura 35 é visível uma unidade de britagem para 

aproveitamento dos produtos de escavação num dos troços da A24.  
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Figura 35 - Atividades de desmonte, britagem no local e transporte de agregados num troço da obra 

de construção da A24. (Para lá dos montes – A construção da A24, 2007). 

 

Os referidos ensaios são os comummente realizados em pavimento rodoviário construídos, da área da 

geotecnia, como por exemplo, ensaio de compactação Proctor e CBR - California Bearing Ratio. Com 

esta estratégia, diminui-se significativamente a escavação e produção de agregados na Pedreira da 

ADIFER, tendo esta ficado praticamente com a produção de agregados com caraterísticas mais 

especiais, como os necessários para a produção de betões betuminosos e tramos da Autoestrada com 

maiores exigências técnicas na sua fundação. De realçar que tal só foi possível, dada a grande 

homogeneidade do maciço rochoso da Pedreira da ADIFER, homogeneidade necessariamente não 

encontrada nos volumes de escavação realizados ao longo dos diversos tramos da A24.  

Com todas estas estratégias referidas, otimizamos os custos globais de escavação e realizamos um 

importante aproveitamento de material, que caso contrário, teria de ser depositado em escombreira, 

com os consequentes custos de transporte e aluguer ou compra de espaços para o efeito. 

Apresentamos deliberadamente este exemplo de empreendimento, no Subcapítulo 3.2.1 Pedreiras 

para grandes obras públicas, com o intuito de mostrar que haverá sempre alternativas às estratégias 

vulgarmente definidas e apresentadas como soluções-paradigma para satisfazer as necessidades de 

obras deste tipo. 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

103 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

3.2.2 Pedreiras Comerciais 

 

As pedreiras geralmente denominadas como comerciais destinam-se principalmente à produção de 

agregados para os mais diversos tipos de obras, e são estabelecidas e desenvolvidas ao ritmo do 

mercado dependente, principalmente, de obras públicas. Estas obras são, em geral, de pequena a 

média dimensão e levadas a cabo por entidades particulares ou municipais, respondendo a 

necessidades de construção local fundamentalmente de caráter civil e obras públicas. Como foi 

referido anteriormente, estas pedreiras tendem a perdurar a sua atividade por longos períodos de 

tempo, flutuando esta em função das dinâmicas de construção inerentes ao desenvolvimento local. 

Nesse sentido, a análise dos Planos Diretores Municipais (PDM) dos concelhos onde se pretende instalar 

estes tipos de pedreiras, e dos concelhos limítrofes irá revestir-se de um grande interesse no que diz 

respeito à obtenção de uma perspetiva de construções futuras a desenvolver no curto e médio prazo 

na região.  

Naturalmente que deverão também ser motivo de consulta e análise Planos de Desenvolvimento 

Nacionais, como por exemplo, o Plano Rodoviário Nacional e o Plano de Desenvolvimento Hídrico, e 

outros que possam vir a implicar na região, ainda que temporariamente, uma forte atividade de 

escavação e construção. 

 

3.3 Estudos de Mercado 

 

Em qualquer investimento destinado a comercializar determinados produtos que a sociedade consome, 

ter-se-á à partida de realizar um profundo estudo de mercado para esses produtos. Para cada tipo de 

atividade, para além das particularidades de cada produto a comercializar, existem rácios indicadores 

da procura desses mesmos produtos, estatisticamente estabelecidos por entidades que historicamente 

se debruçaram sobre essa procura. Associações nacionais e internacionais, que juntam entidades 

produtoras e institutos nacionais de investigação e desenvolvimento na área, estão cada mais 

interessados em compilar informação deste tipo, tendo em vista colaborar com potenciais interessados 

em investir localmente no desenvolvimento de novas unidades de extração de rocha. Como exemplo 

de um desses tipos de rácio, apresentamos o relativo ao consumo de agregados por habitante, em 

diversos países europeus no ano de 2016 (Figura 36). Na revista Mines & Carrières (Mines & Carrières, 

1992) é afirmado: 

 

“Les granulats sont la matière première essentielle pour l´industrie du bâtiment européenne 

dont le chiffre d´affaires équivaut à 12% du produit national brut européen dans sa totalité“. 

(Mines & Carrières, 1992). 

 

 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

104 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 

Figura 36 - Valores médios da produção de agregados per capita de países europeus em 2016 

(Adaptado de European Economic Developments, 2018). 

 

Podemos constatar que em Portugal, em 2016, existia um consumo de cerca de 3 toneladas de 

agregados por habitante. De referir que em 2008, este valor era da ordem das 8,5 toneladas por 

habitante. Está claramente refletida nestes dados, a crise económica recente que Portugal passou. 

 

3.4 População e raio de ação 

 

Interligado com a produção de agregados, surge naturalmente o rácio relacionado com a população 

local num raio de ação compatível com a viabilidade do transporte deste tipo de produtos, das unidades 

de produção aos pontos de consumo. Em termos de transporte em camião, em Portugal, assume-se 

que para este tipo de matérias primas as distâncias máximas de transporte serão da ordem dos 40 Km 

a 50 Km. Naturalmente que estas distâncias, tendo em vista um transporte rentável, serão ligeiramente 

variáveis em função do preço unitário de cada produto. No caso da possibilidade de transporte por 

caminho-de-ferro, naturalmente que estas distâncias serão largamente ultrapassadas, implicando, no 

entretanto, a existência de infraestruturas de carga adequadas nas proximidades das unidades 

produtoras e de descarga nas consumidoras. 

A história recente da evolução dinâmica deste tipo de empreendimentos tem mostrado que cada vez 

mais é dificultada, por razões sócio ambientais, a obtenção de novos licenciamentos de unidades 
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extrativas. Daí que, devemos concluir que a ordem de grandeza dos raios de ação referidos possa ser 

variável e tendencialmente aumentada, perante eventual aumento da procura sem que tenha uma 

correspondente subida do número de unidades produtoras. 

Um outro fator relacionado com as questões de distâncias ótimas a serem avaliadas prende-se com a 

evolução tecnológica dos processos de desmonte. Por exemplo, podemos encontrar desmontes 

mecânicos em determinados maciços calcários que, embora podendo implicar um maior custo de 

exploração quando comparado com uma grande unidade de extração com recurso a explosivos, se 

tornam viáveis quando se comparam os custos de transporte em cada caso, uma vez que exigências de 

caráter sócio-ambientais podem não permitir o recurso à utilização de explosivos (por geração 

exageradas de vibrações). Sendo assim, as soluções modernas de desmonte mecânico podem vir a 

viabilizar pedreiras próximas de agregados populacionais. 

 

3.5 Pedreiras da concorrência instalada (qualidade e satisfação dos clientes) 

 

Uma outra análise a ser realizada diz respeito ao inventário das pedreiras já existentes, licenciadas 

em laboração e/ou com licença suspensa, mas não caducada, na zona em estudo para a implantação 

de uma nova unidade produtiva de extração. Uma estimativa da produção das unidades inventariadas, 

correlacionada com a população existente no momento, permitirá obter um valor do rácio 

anteriormente referido do consumo de agregados per capita na região.  

A par da quantidade de materiais produzidos, haverá vantagem em tentar averiguar a qualidade dos 

mesmos no que diz respeito às respostas destes ao que é estipulado nos diversos cadernos de encargos 

das obras a que se destinam, quanto às características físico/químicas dos agregados. Estas estarão na 

dependência das características geomecânicas dos maciços rochosos, mas também da capacidade 

técnica para os produzir. Por exemplo, um excelente índice de Los Angeles, dependerá fortemente do 

processo de fragmentação adotado.  

 

3.6 Licenciamentos - Plano de Lavra e Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 

 

O Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, que foi posteriormente alterado e republicado através 

do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, é vulgarmente designado por “Lei de Pedreiras”. Este 

estabelece o Regime Jurídico de Pesquisa e Exploração de Massas Minerais (rochas e ocorrências 

minerais não qualificadas legalmente como depósito mineral).  

A exploração de massas minerais em Portugal tem longa tradição (Figura 37) e um importante impacto 

na economia das regiões onde estas ocorrem e um relevante papel no âmbito do setor das exportações. 

Contrariamente a uma ideia geral instalada, Portugal, quando comparada a sua dimensão com a de 

outros países, apresenta uma variedade e quantidade de recursos geológicos muito importante. Essa 
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variedade e quantidade poderá ser aumentada se forem definidas e concretizadas estratégias de 

prospeção e pesquisa por parte do Estado.    

Dados recentes da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) apontam para um contributo deste 

setor primário da indústria (subsetores dos minerais industriais e minerais de construção), com valores 

de produção de mais de 300 milhões de euros em 2016 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Quadro síntese sobre evolução da produção (quantidade e valor) de 2013 a 2016 de 

subsetores da indústria extrativa em Portugal (Elementos Estatísticos da Indústria Extrativa Nacional 

de 2013 a 2016, 2016). 

 

 

Figura 37 -  Principais centros produtores de rochas industriais e ornamentais em Portugal (Guião de 

Pedreiras, 2016). 
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A tradição, dimensão e contributo para a economia nacional desta indústria em Portugal, só por si, 

justificam uma regulamentação da atividade. Tanto mais que esta atividade não cessará e tenderá 

mesmo a aumentar, uma vez que as rochas e os minerais proporcionam a existência da maioria dos 

bens de que a sociedade pode desfrutar, melhorando a qualidade de vida de todos os cidadãos. A 

Declaração da Indústria Extrativa Europeia sobre Matérias-Primas, redigida em Madrid em 2010, 

confirma esta tendência: 

 

“A Indústria Extrativa não energética Europeia emprega mais de um milhão de pessoas nas suas 

atividades e muitas mais no fabrico de produtos derivados. Apesar da recessão atual, está 

previsto que aumente, em grande medida, a procura de todas estas matérias-primas nos 

próximos 5 a 10 anos, mesmo já contemplando um aumento da reciclagem … a procura de 

rochas e minerais, em toneladas per capita, aumenta de acordo com o desenvolvimento 

económico em cada país, atingindo um elevado patamar, com altos níveis de PIB per capita. 

No caso dos agregados e de outras rochas e minerais industriais, uma vez terminada a recessão 

económica atual, prevê-se que a procura na Europa revele um aumento constante até, pelo 

menos 4.000 milhões de toneladas anuais, quer a médio quer a longo prazo.” (Declaração da 

Indústria Extractiva Europeia Sobre Matérias-Primas, 2010). 

 

A Lei de Pedreiras consagra e regulamenta então o processo de obtenção de licença de prospeção e 

pesquisa, bem como o da licença de exploração que, resumidamente, devem ser articuladas segundo 

os fluxogramas das Figura 38 e Figura 39. 

 

Dos documentos legalmente exigidos para a obtenção da licença de prospeção e pesquisa, destacamos 

o relatório com o programa de trabalhos de pesquisa, nele devendo ser indicados os estudos e trabalhos 

a desenvolver, sua fundamentação, técnicas a utilizar, plantas e cortes detalhados dos trabalhos de 

campo projetados e da situação pós-operacional, identificando a solução de recuperação final das 

zonas alvo de trabalhos. 

 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

108 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 

Figura 38 - Fluxograma do processo de obtenção de licença de prospeção e pesquisa para eventual 

instalação de pedreira (Guião de Pedreiras, 2016). 

 

Já relativamente à obtenção da licença de exploração, destacamos a necessidade de ser elaborado e 

apresentado um Plano de Pedreira (PP), que comporta o Plano de Lavra (PL) e o Plano Ambiental de 

Recuperação Paisagística (PARP), elaborados segundo os parâmetros plasmados na Lei. 

Estes documentos devem evidenciar, entre outros, que o projeto de exploração tem em conta os quatro 

Princípios Fundamentais da Lavra Mineira, nomeadamente, promoção de um bom aproveitamento da 

massa mineral dentro das condições técnico-económicas mais favoráveis e de acordo com os princípios 

de higiene e segurança dos trabalhadores e populações, bem como a minimização dos impactes 

ambientais e estratégias de proteção do meio ambiente. 
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Figura 39 - Fluxograma do processo de obtenção de licença de exploração de pedreira (Guião de 

Pedreiras, 2016).  

 

Os PL e o PARP são projetos que devem ser articulados entre si, avaliados com frequência e, quando 

houver lugar à sua revisão, esta deve ser antecipadamente aprovada pelas entidades competentes.  

 

3.7 Prospeção/pesquisa/avaliação 

 

A prospeção de maciços rochosos para neles se instalarem pedreiras dos diversos tipos de produtos da 

indústria da pedra, surge como etapa fundamental para a decisão subsequente que ditará o arranque, 

ou não, de uma unidade industrial. Com a prospeção, seguida das atividades de pesquisa e avaliação, 

pretende-se obter um apurado conhecimento dos recursos geológicos, em qualidade e quantidade, 

garantindo uma quantificação o mais realista possível desses recursos. A adequação do maciço rochoso, 

contemplando muitas das suas características geológicas e geomecânicas, para nele se implementarem 

técnicas de desmonte e tecnologias de transformação, terá que ser obtida através das atividades de 

prospeção. A pesquisa e avaliação caracterizarão o maciço rochoso ao nível da qualidade e quantidade 
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do recurso, dados fundamentais face aos objetivos de produtos finais a serem obtidos e da adequação 

às dimensões das necessidades do mercado previamente estudadas. 

Um apurado estudo de pesquisa bibliográfica de caráter geológico, bem como de trabalhos de 

reconhecimento no campo sobre afloramentos dos maciços rochosos, será uma das primeiras ações a 

realizar no âmbito da fase de prospeção. 

Olavi Selonen, et al., num artigo de 2014 intitulado Exploration methods for granitic natural stones 

–geological and topographical aspects from case studies in Finland, referem que: 

 

“The occurrence of rock qualifying as natural stone is controlled by the regional geological 

history of target areas. Each area has its own geological potential for natural stone deposits. 

An overview of the regional geology helps the researcher to divide the target area into smaller 

subareas at an early stage in the exploration.” (Selonen et al., 2014).  

 

Daí que uma pormenorizada pesquisa bibliográfica de caráter geológico, a par de trabalhos de 

reconhecimento no campo sobre afloramentos dos maciços rochosos, nunca possa ser descurada. 

A construção de modelos geológicos interpretativos das formações em estudo, para além do 

fornecimento de informações litológicas, revestir-se-á de grande valor também para a definição dos 

graus de alteração superficial dos maciços. Esta definição permitirá uma quantificação de parte dos 

trabalhos de preparação a realizar, nomeadamente no que diz respeito à decapagem, se o 

empreendimento avançar para a fase de execução.   

A realização de atividades de sondagens com recuperação de testemunhos, que complementarão os 

estudos de caráter geológico, são as mais vulgares ao nível da prospeção. É também comum, em 

paralelo, a realização de sanjas (trincheiras) mais ou menos longas e com profundidades variáveis. 

Estes tipos de trabalhos representam uma importante fonte de informação relativa às litologias 

presentes, às possanças das zonas de alteração dos maciços, bem como para a obtenção de alguns 

parâmetros expeditos relativos ao comportamento geomecânico das rochas em estudo, como por 

exemplo, o índice de RQD (Rock Quality Designation) e resistência à compressão uniaxial através de 

martelo de Schmidt. A possibilidade de realização de ensaios em laboratório com amostras de material 

rochoso representativo dos maciços, recolhidas na fase de prospeção, é um procedimento vulgar que 

permitirá apurar a adequabilidade das rochas aos fins a que se destinarão os produtos finais a serem 

comercializados. 

Os trabalhos de prospeção referidos permitirão um mapeamento geológico de pormenor das zonas 

estudadas, bem como a construção de modelos relativos à morfologia dos maciços em profundidade 

que poderão eventualmente vir a ser explorados. 

Na Figura 40, apresenta-se um fluxograma sucinto da sequência de atividades de prospeção, pesquisa 

de avaliação conducente à identificação de um maciço candidato à instalação de uma pedreira e um 
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exemplo de cartografia geológica e respetivo modelo de morfologia de um maciço em profundidade, 

da autoria de Olavi Selonen, et al. 

 

Figura 40 - Fluxograma sucinto (modificado/adaptado), da sequência de atividades de prospeção e 

exemplo de cartografia geológica e respetivo modelo de morfologia de um maciço em profundidade 

(Selonen et al., 2014). 

  

Não será de se excluir a possibilidade de complementar os trabalhos de prospeção referidos com meios 

de prospeção indireta, como por exemplo, os geofísicos. Perfis de georadar, de resistividades e 

sísmicos poderão representar valiosas fontes de informação na caraterização superficial e em 

profundidade dos maciços candidatos a serem transformados em reservas efetivas a serem exploradas. 

Em particular, estes métodos poderão permitir a identificação de anisotropias diversas que possam 

existir nos maciços e que, de alguma maneira e a diversos níveis, poderão condicionar as futuras 

explorações. 

Terá cabimento aqui referir que o Decreto-Lei 270/2001 de 6 de outubro, diploma que regulamenta a 

revelação e aproveitamento de massas minerais, compreendendo a pesquisa e a exploração, no seu 

Anexo 1 diz o seguinte: 

 

“Trabalhos de campo nas pesquisas. 

GEOLOGICALS SURVEYS 
GEOLOGICAL DRILLING 

GEOPHYSICS 
3D MODELS 
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A pesquisa abrange o conjunto de estudos e trabalhos, anteriores à fase de exploração, que 

têm por fim o dimensionamento, a determinação das características e a avaliação do interesse 

económico do aproveitamento de massas minerais. 

As atividades de pesquisa serão realizadas tendo em consideração o princípio das melhores 

tecnologias disponíveis (MTD), sendo que, perante a possibilidade de optar por várias 

metodologias para obter os resultados pretendidos com a pesquisa, usar-se-á aquela que, de 

acordo com as MTD, minimize os impactes ambientais. 

Salvo disposição específica em portaria de cativação, os trabalhos de campo na pesquisa 

compreendem: 

I) Atividades de carácter geral: 

a) Reconhecimento geológico de superfície; 

b) Levantamentos geofísicos; 

c) Realização de sondagens mecânicas ou sanjas (com dimensão até 30 m de comprimento, 6 m 

de profundidade e 1 m de largura na base da sanja), sem prejuízo dos requisitos de segurança; 

d) Colheita de amostras para ensaios laboratoriais ou semi-industriais (volume de amostra até 

10 t).” (Decreto-Lei 270/2001 de 6 de outubro, 2001)  

 

Deste modo, podemos concluir que há enquadramento legal às atividades de prospeção e pesquisa 

atrás descritas, exigindo-se, no entanto, o necessário licenciamento para que estas possam ocorrer. 

 

3.8 Preparação 

 

Obtidas as licenças de exploração, a preparação do arranque de uma exploração de extração de rocha 

comportará um período de tempo de investimento sem retorno, pois terão lugar diversas atividades 

ainda antes da obtenção de produtos finais comercializáveis. 

Dessas atividades farão parte, entre muitas outras, a montagem das instalações principais, como sejam 

o circuito de fragmentação e classificação, oficinas gerais, escritório, balneário, báscula, posto de 

transformação e rede de distribuição de energia elétrica, etc. Não poderão ser descuradas as redes de 

drenagem e saneamento, de “tratamento” de hidrocarbonetos, e instalações de bombagem de água 

que sempre aflui ao espaço escavado, uma vez que este quase sempre interseta o nível freático da 

região. 

Uma das atividades que antecede, e depois se desenrolará em paralelo com as já descritas, é a de 

decapagem, total ou parcial, de solos e rochas alteradas que se sobrepõem ao maciço rochoso a 

escavar, a zona da pedreira propriamente dita. 

Na Figura 41 é possível ver horizontes de alteração sobre um maciço de rocha calcaria. 
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Figura 41 - Corte em calcários onde se pode observar a terra rossa resultante da alteração da 

rocha (Loureiro, 2005). 

  

Fará também parte desta fase inicial de atividades, o planeamento e preparação de espaços para 

acolher material inerte resultante da decapagem bem como material oriundo do futuro processos de 

fragmentação e classificação que seja produzido e não comercializável. Estes espaços não serão 

necessariamente escombreiras de material para sempre sem utilidade. A título de exemplo, faz sentido 

aqui referir um acontecimento que teve lugar na Pedreira da Madalena por volta de 1974/75. A 

Pedreira, na altura, produzia somente balastro para via-férrea, como atrás foi referido (ver 1.6.1). 

Ora, a produção deste tipo de material representava entre 48% e 52% da produção global realizada. O 

restante material, de granulometria entre 0mm e 40mm, vulgarmente designado por tout-venant, era 

stockado em espaço disponível nas proximidades da instalação de britagem e classificação. Porém, 

dado o avolumar de material, foi necessário estabelecer uma estratégia para transformar esse 

material, numa primeira observação inútil, num produto com mais valia. A solução, na altura 

preconizada, foi enviar convites para apresentação de candidaturas de compra desse stock existente, 

a várias empresas do ramo. Concretizada a venda, a Empresa selecionada optou por, em terrenos 

próximos a este depósito, instalar um pequeno circuito de classificação que promovia a separação do 

material em 4 classes granulométricas, a saber, 0/7, 7/15, 15/25 e >25 mm. Desta forma, foi 

solucionado parte do problema dos subprodutos resultantes da produção de balastro. Mas a produção 

de tout-venant continuou a um ritmo correspondente às percentagens atrás referida. Para este novo 

material excedente, e em paralelo com a solução referida, viria a encontrar-se uma outra alternativa, 

agora mais definitiva, relacionada com o surgimento da obra de construção do troço da Autoestrada 
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A1 Carvalhos - Vila da Feira. Esta obra viria a absorver todo o excedente de produção de tout-venant. 

Embora as características técnicas deste material não satisfizessem integralmente o caderno de 

encargos desta obra, por iniciativa da SEOP, foi provado através de ensaios in situ, sobre um troço 

experimental contruído para o efeito, que os materiais da Pedreira, perante uma gama de ensaios 

padronizados, apresentavam excelentes valores, pelo que foi adjudicada à SEOP o fornecimento destes 

agregados para este troço da A1. Este acontecimento teve repercussões mais vastas. A partir desta 

obra, alguns cadernos de encargos da BRISA, Auto-estradas de Portugal, SA, nos capítulos relativos aos 

diversos materiais das camadas de base de granulometria extensa para a construção de autoestradas, 

passaram a referir os materiais da Pedreira da Madalena como indicados (Figura 42).  

 

 

Figura 42 – Excerto de documento do processo de concurso da obra de alargamento e beneficiação do 

sublanço – Feira/Carvalhos da A1 (Documento gentilmente cedido pela Brisa – Auto-Estradas de 

Portugal S.A.).   
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Não serão de estranhar estes factos, uma vez que a SEOP fez parte da constituição inicial da BRISA, 

enquanto empresas acionistas desta, logo desde a realização da primeira obra do Grupo, a construção 

do troço da Autoestrada A1 – Lisboa – Carregado. 

Talvez possamos considerar este acontecimento, um dos primeiros episódios de adaptabilidade da 

Pedreira da Madalena perante factos internos e externos identificados na altura.    

Muitas destas atividades de preparação para a extração efetiva podem ser realizadas com meios 

próprios da Empresa, ou recorrendo a terceiros – subcontratações. Nas fases iniciais da implementação 

de uma unidade extrativa, a estratégia de aluguer de equipamentos para as operações de decapagem 

e preparação de infraestruturas para as diversas instalações necessárias à atividade produtiva, afigura-

se muitas vezes como estratégia aceleradora de todo o processo e muitas vezes com custos muito mais 

favoráveis do que se fosse a própria Empresa a levar a cabo estas obras. 

 

3.9 Exploração (Extração/Produção) 

 

Finda a fase de preparação, e depois da constituída uma carteira de clientes a partir do estudo de 

mercado realizado, a exploração poderá ter início. 

 

Naturalmente que o exercício da atividade extrativa deve ser pautado pelo rigoroso cumprimento de 

toda a legislação em vigor nas várias vertentes, para além das bases do regime jurídico da revelação 

e do aproveitamento dos recursos geológicos existentes. No anexo 8.14 Legislação Diversa relativa 

ao exercício das atividades da Pedreira da Madalena, apresenta-se uma compilação desta 

legislação. 

 

É de referir que, como estratégia para diminuir o tempo que decorre entre o início da preparação e o 

início da comercialização de produtos, poderá ser equacionada a possibilidade de, com recurso ao 

serviço de terceiros, desenvolver ações de realização de desmonte do maciço e produção de agregados, 

com eventual aluguer de uma instalação de fragmentação e classificação móvel. Esta estratégia poderá 

ter um papel fundamental para assegurar um equilíbrio financeiro atempadamente, pois haverá 

retorno do investimento ainda antes de terminar a fase de preparação. 

A fase de extração/produção engloba um conjunto de elos de atividades em cadeia, sendo cada um 

deles constituído por atividades elementares também encadeadas.  

Jules Henri Fayol formou-se em engenharia de minas na École des Mines de Saint-Etienne. E é um dos 

teóricos clássicos da ciência da administração, sendo o fundador da Teoria Clássica da Administração. 

No livro Administration Industrielle et Générale - Prévoyance, Organisation, Commandement, 

Coordination, Contrôle, Henry Fayol apresenta uma máxima da Teoria da Administração que diz o 

seguinte – “Nenhuma cadeia é mais forte do que o seu elo mais fraco”. Fayol poderá ter-se inspirado 

em Thomas Reid, que no seu Essays on the Intellectual Powers of Man, de 1786, afirma que “In every 
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chain of reasoning, the evidence of the last conclusion can be no greater than that of the weakest 

link of the chain, whatever may be the strength of the rest”. 

Mas também poderá ter pensado na importância desta máxima ao ler um seu contemporâneo, Arthur 

Conan Doyle, o pai da figura de Sherlock Holmes que, em 1927, inclui no seu livro The Complete 

Sherlock Holmes, a frase “But no chain is stronger than its weakest link”. 

Porém, estamos em crer que esta máxima poderá ter sido conceptualizada por Fayol, enquanto 

Engenheiro de Minas, na observação de sistemas mineiros de produção, onde, claramente, a 

observação da interdependência entre elos da cadeia produtiva é fulcral em processos que se desejam 

de otimização.  

 

3.10 Desmonte 

 

O desmonte de rocha constitui o primeiro elo da cadeia produtiva da indústria extrativa de recursos 

minerais. 

O seguinte fluxograma (Figura 43) pretende exibir esse conjunto de elos, e as respetivas atividades 

elementares que fazem parte de um processo de desmonte industrial recorrendo ao uso de explosivos, 

processo esse relacionado com unidades (pedreiras) como as que estamos a analisar. 

 

 

Figura 43 - Elos da cadeia produtiva da indústria extrativa de recursos minerais. 

 

Planeamento 
de Desmonte

•Aquisição de dados para construção de modelo digital de terreno

•Dimensionamento da geometria do diagrama de fogo

•Sistema de iniciação e projeto de temporização sequencial da detonação 

Perfuração

•Execução de furos diagrama de de fogo com geometria planeada

•Controlo de desvios

Planeamento 
da carga de 
explosivos 

•Medição de desvios na furação realmente ocorridos

•Redimensionamento da carga de explosivos por furos afim de minimizar efeitos de "fly 
rock´s", geração de "matacões", vibrações indesejadas e formação de repé

Carregamento

Sequência da 
detonação

•Controlo do carregamento de explosivos

•Controlo do sistema de iniciação

•Controlo da sequência de detonação

Detonação

•Verificação das condições de segurança para a detonação

•Controlo redundante de acionação da detonação e detonação propriamente dita

•Acompanhamento da detonação por drone com aquisição de imagem 
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O planeamento de desmontes a céu-aberto, com recurso a explosivos, tem sofrido grande evolução 

tecnológica nos últimos tempos. Hoje em dia, na fase inicial deste planeamento, recorre-se à aquisição 

de mosaicos de imagens, obtidas com câmaras fotográficas de alta resolução, eventualmente 

instaladas em drones, relativas às zonas a desmontar. Com esses mosaicos, através de processos 

fotogramétricos, é possível construir modelos digitais de terreno (modelos 3D), modelos esses que se 

apresentam como recurso fundamental para o projeto de desmonte. Na Figura 44, é possível ver um 

modelo digital de terreno de uma pedreira, elaborado pela empresa M3 Engenharia – S. Paulo – Brasil, 

evidenciando-se a qualidade da imagem digital: 

 

 

Figura 44 - Modelo digital de terreno de uma pedreira, elaborado pela empresa M3 Engenharia – S. 

Paulo – Brasil. Imagens da net em: http://metrocubicoengenharia.com.br/area-de-atuacao/levantamento-de-pedreiras/ 

 

Em alternativa, recorre-se ao uso de perfilómetros laser para realização de varrimentos sobre as 

frentes livres atrás das quais se pretende planear os desmontes. Desses varrimentos obtém-se ficheiros 

X, Y e Z de coordenadas de pontos que, ao serem importados para softwares de planeamento, desenho 

e otimização de pegas de fogo, permitem a construção de modelos 3D dos volumes de rocha a 

desmontar. 

 

http://metrocubicoengenharia.com.br/area-de-atuacao/levantamento-de-pedreiras/
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Figura 45 – Modelo digital de frente livre (Plataforma O-Pitblast) e instalação de Perfilómetro Laser 

no CELaMi – Campo Experimental em Lavra de Minas da FEUP, na Pedreira da Madalena (Arquivo da 

SOLUSEL). 

 

Neste tipo de softwares, planeia-se o desmonte furo a furo, tendo em consideração a geometria dos 

perfis dos furos da primeira fiada relativamente à frente livre (Figura 45 e Figura 46). Esta informação 

reveste-se de primordial importância pois identifica afastamentos críticos, por reduzida ou exagerada 

dimensão deste parâmetro da geometria da pega de fogo, em virtude da irregularidade da frente livre, 

que é sempre um facto. Afastamentos demasiado pequenos geram a possibilidade de ultralançamentos 

de fragmentos de rocha (fly rocks) e afastamentos demasiado grande podem dar lugar à formação de 

grandes blocos, “matacões”, e/ou repés que obrigariam a atividades suplementares de perfuração, 

carregamento de explosivos e detonação, aumentado imenso os custos de desmonte (Figura 47). 

 

 

Figura 46 - Exemplo de desenhos de planos de pegas de fogo, sobrepostas a modelos digitais de 

terreno (Plataforma O-Pitblast). 
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Figura 47 - Modelo de perfil de furo relativamente à frente livre, com indicação de vários valores de 

afastamentos em profundidade (Plataforma O-Pitblast), (Silva, 2018). 

 

É comum a execução da perfuração fazer ocorrer desvios em muitos dos furos executados, quer por 

erros da própria operação de perfuração, quer pelas anisotropias encontradas nas litologias 

atravessadas pelos aços de perfuração. Daí que a deteção desses desvios e a sua quantificação se 

revista de importância fulcral para o planeamento do carregamento de explosivos em cada furo e para 

o estabelecimento de uma temporização de detonação otimizada.  

É possível recorrer a tecnologia recente para a determinação desses desvios, nomeadamente lançando 

mão de sondas do tipo Boretrak®. Na Figura 48, vemos dois tipos destas sondas, comercializados pela 

empresa Carlson: 
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Figura 48 - Sistema Boretrak® de Barras e cbao da Carlson. Imagens da internet: 

https://optron.com/carlson/products/rodded-boretrack/ e 

https://optron.com/carlson/products/cabled-boretrack/ 

   

A reunião desta informação, quando sobreposta ao planeamento anteriormente realizado, permitirá 

ter uma visão global da realidade da geometria de cada furo implementado no terreno (Figura 49).  

 

 

Figura 49 - Exemplo de modelação de furos de pega de fogo, projetados e realmente executados, 

contemplando desvios detetados por sonda tipo Boretrak. (Plataforma O-Pitblast) e (Gonçalves, 

2017). 

 

Será dessa visualização que surgirão imagens de potenciais afastamento críticos, positivos e negativos. 

Essa informação vai possibilitar implementar um melhor carregamento dos furos com explosivos, 

adequando a densidade destes a diversas profundidades e mesmo ditar a inclusão de Decks em diversos 

dos furos com afastamentos críticos. Dessa adequação resultarão economias significativas e serão 

garantidas melhores condições de segurança para a operação de detonação. 

A par do carregamento de explosivos no diagrama de fogo implementado, surge a operação de 

temporização da detonação dos furos carregados. Recorrendo a artefactos de retardo de superfície e 

de fundo de furo, é possível implementar uma sequência de detonação que terá como resultado uma 

https://optron.com/carlson/products/rodded-boretrack/
https://optron.com/carlson/products/cabled-boretrack/
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projeção de material na direção desejada, um posicionamento da pilha em formato pretendido, bem 

como uma minimização dos furos detonados em simultâneo. 

A operação de detonação, a par da de carregamento de explosivos e implementação do sistema de 

temporização, requer especiais procedimentos de segurança. Daí que lhe deve ser dada total atenção 

neste domínio, prevendo controlos redundantes especiais. 

A detonação é, hoje em dia, acompanhada por voos de drones que fazem filmagens com câmaras de 

alta velocidade e resolução bem como com sondas de análise das características dos fumos produzidos 

na detonação. Com esse procedimento, reúne-se informação que será relevante para controlo de 

futuros desmontes, com base nos resultados dos desmontes anteriores. 

Terminada a ventilação/diluição dos gases originados com a detonação, procede-se à observação 

cuidadosa da pilha de material desmontado. Esta pode mesmo ser fotografada e as imagens obtidas 

podem ser tratadas através de software dedicado à construção de curvas granulométricas 

representativas das granulometrias do material desmontado. De facto, essa gama de granulometrias 

resultará, em conjunto, das caraterísticas do maciço rochoso em causa, da geometria da pega de fogo, 

das características dos explosivos a usar, da temporização de detonação dos furos implementada e da 

forma da distribuição dos explosivos dentro dos furos da pega de fogo. 

Apresenta-se um exemplo de curva granulométrica representativa da gama de granulometrias de uma 

pilha de material desmontado numa pedreira, a partir do tratamento de imagem realizado recorrendo 

ao software WipFrag (Figura 50). 

 

Figura 50 – Representação fotogranulométrica de material desmontado em pilha (esquerda) e 

respetiva curva granulométrica realizadas no software WipFrag. (Gonçalves, 2017). 

 

É conhecida a importância do controlo das interações entre atividades unitárias em operações da 

indústria extrativa. Em desmontes de maciços rochosos a céu aberto, recorrendo ao uso de explosivos, 

o controlo da composição granulométrica do material desmontado, através da construção e análise 

deste tipo de curvas granulométricas, reveste-se de relevantes implicações na eficiência das operações 

que antecedem a detonação e nas subsequentes de carga e transporte desse material até unidades 
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posteriores de transformação, apresentando-se esse controlo como um parâmetro fulcral em processos 

de otimização. 

 

3.11 Conceito de Mine to Mill (M2M) 

 

Em 1984, Kai Nielsen, Engenheiro de Minas da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia de 

Trondheim, conduziu um dos primeiros estudos que envolvia a ligação das operações de extração às 

do processamento. Este Engenheiro, desenvolveu técnicas e construiu modelos económicos para as 

etapas de extração e processamento de minérios na Mina de ferro de Sydvaranger na Noruega. Com 

esses seus trabalhos, demonstrou que tanto a produtividade como os custos operacionais poderiam ser 

otimizados quando se procura realizar uma integração, mais ou menos fidedigna, de todas as etapas 

presentes na cadeia de produção da indústria extrativa (McKee, 2013). Na Figura 51, é esquematizado 

um processo de informação relativa a diversas operações de um processo produtivo completo de 

extração e processamento, segundo o conceito de Mine to Mill (M2M) (Krutschnitt, 1999). Conjugam-

se, neste diagrama, modelos de estima de curvas granulométricas de material desmontado, com 

modelos previsionais e de controlo das operações de moagem intrínsecas ao tratamento de minério. 

Das conclusões destes seus estudos, fazia parte o conceito da real redução dos consumos energéticos 

presentes nos processos de britagem e moagem quando, nas operações de desmonte, se garante uma 

boa gama de calibres da rocha extraída, previamente determinada, recorrendo a fragmentações com 

explosivos devidamente projetadas. Segundo Adel (Adel et al., 2006), nos processos concebidos 

segundo a filosofia M2M, permite-se minimizar os consumos energéticos durante toda a cadeia de 

redução de calibres da matéria-prima em transformação. 

Foram estas conclusões que permitiram, na década de 80 do século passado, o aparecimento e 

progressivo desenvolvimento de modelos previsionais de curvas granulométricas resultantes dos 

processos de desmonte com explosivos. Estas passaram a afirmar-se como fundamentais para a 

otimização global da mineração, conceito que se começava a afirmar como possível e inevitável para 

as boas práticas mineiras.  

Estava em desenvolvimento e afirmação o conceito de M2M, (McKee, 2013).  
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Figura 51 - Diagrama de uma cadeia produtiva segundo o conceito de Mine to Mill, referenciando 

peças de software de identificação de interações, controlo e busca global de otimização. 

(Krutschnitt, 1999). 

 

Outra definição dos processos M2M, é a proposta por Scott et al. (2002), que indica que o conceito de 

Mine to Mill envolve a otimização do sistema de fragmentação da rocha desde quando esta se encontra 

no seu estado natural, in situ, até ao seu destino final, seja ele a expedição ou uma concentração. 

(Scott, et al. 2002). 

Assim, e indo ao encontro do estabelecimento de metodologia M2M, as eventuais correlações de 

granulometrias de material produzido com a detonação de pegas de fogo, comparando curvas 

granulométricas previstas (que também podem ser construídas a partir de parâmetros intrínsecos ao 

maciço rochoso e de diversas das caraterísticas do diagrama de fogo projetado) e as realmente 

produzidas, apresentam-se como muito relevantes para a busca de sucessivas otimizações dos 

desmontes a realizar. 
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Por exemplo, acredita-se, como foi revelado pelo trabalho de Diogo Queiroz (Queiroz, 2019), que 

possam existir correlações entre o tempo de carga de máquinas de transporte do material em pilha 

desmontado, e as características da composição granulométrica desse material. 

Para a construção de curvas granulométricas previsionais, recorre-se a modelos do tipo Kuz-Ram, que, 

segundo Cunningham, (Cunningham, 2005) representam modelos empíricos que relacionam as 

propriedades do explosivo, as variáveis geométricas do plano de fogo e as propriedades do maciço 

rochoso a desmontar. Para tal, tem-se em conta parâmetros como altura da bancada, afastamento e 

espaçamento, diâmetro de furação, rock factor, fator precisão da perfuração e densidade da rocha.  

Apresenta-se, de seguida, um diagrama em que se visualizam, comparativamente, a curva 

granulométrica prevista e a realmente realizada, num desmonte de rocha granítica (Figura 52): 

 

 

Figura 52 - Exemplo comparativo de curva granulométrica prevista (a azul) e realmente realizada (a 

vermelho) relativa a um desmonte de rocha granítica. (Gonçalves, 2017). 

 

Como conclusão, e em ambiente de resumo relativo a diversos aspetos relacionados com as operações 

de desmonte de maciços rochosos recorrendo ao uso de explosivos, apresenta-se o seguinte fluxograma 

(Figura 53) que incorpora relações e dependências a ter em conta quando se pretende projetar 

desmontes que se desejam inseridos em dinâmicas de otimização: 
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Figura 53 - Fluxograma da execução de um desmonte com recurso a explosivos quando se pretende 

inseri-lo em processo dinâmico de otimização (Gomes, 2016). 

 

3.12 Carga e Transporte 

 

O elo seguinte da cadeia produtiva de uma pedreira de inertes é o da carga e transporte do material 

desmontado para centrais de transformação ou para depósito definitivo, casos se trate de material 

não comercializável. 

Os sistemas de carga e transporte na indústria extrativa carecem de especial atenção, já que estes 

podem representar um dos elos mais sensíveis de toda a cadeia produtiva. MIRANDA, Henrique refere-

o na sua Tese de Doutoramento com o título Transportes Mineiros. Efeitos peculiares da disciplina 

de fecho do relevo (Miranda, 1986): 

 

“Na cadeia das grandes operações globais em que podemos decompor a lavra de minas, os 

transportes constituem um elo extremamente sensível. Das qualidades deste elo, que podem 
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aferir-se pelo grau de eficácia com que se efetua a desejável articulação e harmoniosa 

conjunção entre os sistemas de arranque e de processamento/armazenamento da substância 

útil, dependem em larga medida as virtudes e qualidades que possam imputar-se a toda a 

cadeia.” (Miranda, 1986).  

 

Este facto poderá estar relacionado com a necessidade de este elo do processo produtivo merecer um 

cuidado especial no seu dimensionamento e na garantia da sua eficácia (otimização) já que ele pode 

representar mais de 50% do custo total global da produção: 

 

“Na quase totalidade das grandes minas a céu-aberto – e em algumas minas subterrâneas – a 

movimentação dos produtos opera-se por meio de frotas numerosas de unidades 

transportadoras providas de pneus (camiões basculantes, moto-scrapers, etc.) constituindo um 

sistema cujos diversos encargos representam, na maioria dos casos, mais de 50% do total dos 

custos de mineração. 

Com efeito, pela incidência económica que possuem e pelo melindre de que se reveste a 

abordagem dos problemas que suscitam, os transportes constituem uma questão de tal 

equidade que é corrente ouvir-se convictamente afirmar que à sua correta formulação e 

resolução se reduzem, em última análise, as verdadeiras e reais dificuldades da exploração de 

minas na atualidade” (Miranda, 1986). 

 

Deste modo, o projeto de criação de uma pedreira, deverá ter em conta que o sistema de carga e 

transporte do material desmontado a implementar será uma pedra de toque da eficácia de todo o 

empreendimento. 

Os atuais processos de otimização do elo de carga e transporte em pedreira, baseiam-se em 

metodologias de modelação e simulação estocástica, em virtude das imensas dificuldades de 

experimentação in situ, dificuldades de escala, custos inerentes e fortes interferências nos processos 

produtivos que tais experimentações acarretariam. 

Alexandre Leite, no documento Uma Metodologia de Análise da Dinâmica de Transporte e 

Armazenamento (Leite, 1994), apresenta os princípios fundamentais dessas metodologias. 

 

“Baseado no conceito de Simulação, capítulo da conhecida Investigação Operacional, pretende 

apresentar-se uma metodologia de observação da dinâmica de sistemas de transporte e 

armazenamento em explorações a céu aberto… Esta surge como alternativa à experimentação 

direta, muitas vezes difícil de implementar, pois qualquer interferência num sistema em 

laboração acarreta necessariamente custos elevados. Baseia-se fundamentalmente numa 

entidade criada para o efeito – O Modelo”. (Leite, 1994). 
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Sucintamente, os sistemas de carga e transporte do material desmontado numa frente de pedreira, 

comportam unidades de carga que coligem e elevam esse material em pilha para as caixas de unidades 

de transporte. As unidades de transporte são sempre em número superior às de carga. 

As unidades de transporte realizam, de seguida, percursos carregadas ao longo das pistas de circulação 

até locais de descarga devidamente assinalados. Estes últimos são, em geral, portas de entrada em 

instalações de fragmentação e classificação, no final das quais se apresentam os produtos finais a 

serem comercializados. 

 

Figura 54 - Ciclo Geral de atividades de unidades transportadoras em pedreira (Leite, 1994). 

 

Terminada a descarga do material transportado nessas portas, quase sempre constituídas por torvas 

de armazenamento temporário do material (também muitas vezes apelidada de tolva ou tremonha), 

as unidades de transporte regressam aos pontos de carga para a realização de novo ciclo de atividade 

(Figura 54). 

As unidades carregadoras e as transportadoras são caracterizadas por operarem ciclos de atividades 

repetitivas que comportam um tempo de ciclo mínimo médio passível de ser quantificado. 

As unidades de carga possuem maioritariamente duas atividades elementares intercaladas, a saber, 

arrumação do material junto da pilha originada pelo desmonte e carregamento de unidades 

transportadoras. As unidades de transporte contemplam, no seu ciclo mínimo de operações 

sequenciais, atividades de viagem de ida, carregadas, até pontos de descarga, descarga propriamente 

dita, viagem de regresso aos locais de carga e carga em interação com as unidades de promoção da 

carga. Os seus ciclos mínimos podem ser descritos do seguinte modo (Figura 55): 
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Figura 55 - Ciclos mínimos das unidades de carga (esquerda) e de unidades de transporte (direita) em 

pedreiras (Leite, 1994). 

 

A interação entre estes tipos de unidade gera atividades indesejadas, nomeadamente esperas, com 

somatórios de tempos mais ou menos longos que interferirão negativamente na produtividade de todo 

o sistema. As unidades de carga podem, em certos intervalos de tempo, não ter unidades de transporte 

presentes na frente de pedreira para serem carregadas, as unidades de transporte podem ser obrigadas 

a esperar em fila para a descarga por ineficácia do sistema de alimentação das unidades de 

transformação e essas mesmas unidades podem ter que esperar para serem carregadas quando as 

unidades de carga se encontram todas ocupadas nas suas atividades. A inclusão desses tempos de 

inatividade indesejados nos ciclos de atividade, transformam-nos de ciclos mínimos em ciclos efetivos 

(Figura 56): 

 

Figura 56 - Ciclos efetivos das unidades de carga (esquerda) e de unidades de transporte (direita) em 

pedreiras (Leite, 1998). 
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A tentativa de otimização do sistema de carga e transporte terá que contemplar a minimização destes 

tempos de espera, maximizando a produção. Essa produtividade acontecerá para frotas denominadas 

de síncronas, às quais corresponderão índices de utilização maximizados das unidades que as 

compõem. Este conceito de frotas síncronas é devidamente desenvolvido por Leite, 1998.  

Não podemos deixar de realçar o facto da performance deste sistema de carga e transporte depender 

do elo que o antecede, o desmonte, e da capacidade de absorção dos materiais transportados por 

parte do elo seguinte, a instalação de britagem e classificação. 

Claramente, numa tentativa de diminuir a aleatoriedade intrínseca a estes sistemas, principalmente 

pela componente humana presente nos operadores das diversas unidades móveis neles existentes, a 

empresa Komatsu implementa modernos sistemas de transporte autónomos, recorrendo a processos 

de controlo remoto, melhorado significativamente a segurança, economia, produtividade e 

conservação ambiental (Figura 57). Todo o material circulante é munido de GPS de alta precisão, 

sensores de deteção de obstáculos e vários controladores ligados a um sistema de rede sem fios. Numa 

sala de controlo, as viaturas não tripuladas são comandadas e vários parâmetros destas são analisados, 

em particular, a tonelagem de material transportado e as velocidades de percurso com carga e de 

regresso aos pontos de carga.  

 

 

Figura 57 - Esquema de sistema de controlo de trafego de unidades de transporte não tripuladas 

segundo a Komatsu. Imagem da internet em: https://home.komatsu/en/company/tech-

innovation/solution/ 

 

 

https://home.komatsu/en/company/tech-innovation/solution/
https://home.komatsu/en/company/tech-innovation/solution/
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3.13 Instalação de fragmentação e classificação 

 

Uma unidade industrial de extração de rocha para obtenção de agregados atinge o seu fim como um 

elo da cadeia produtiva que acrescenta mais valia ao material rochoso desmontado através de circuitos 

de fragmentação e classificação, vulgarmente designados por “Instalação de britagem”. Estes circuitos 

serão alvo de projeto de dimensionamento de acordo com a gama de granulometrias de produtos finais 

pretendidos. Os sucessivos estágios de fragmentação e classificação dos produtos por tamanhos, bem 

como os processos de transporte de ligação entre eles, são descritos em diagramas próprios que fazem 

parte do projeto de dimensionamento da instalação. 

A flexibilidade de alteração destes circuitos e/ou modificação das regulações das máquinas neles 

existentes podem revestir-se de primordial importância para uma flexibilização da produção das 

granulometrias finais comercializáveis, propiciando, desse modo, resposta positiva às solicitações de 

mercado em cada período temporal da atividade da pedreira.  

A porta de entrada de matéria prima destas instalações é constituída por uma torva, um armazém 

temporário alimentado pelas unidades de transporte atrás referidas (Figura 58).  

 

 

Figura 58 - Torva de alimentação ao Britador Primário, BP 38 DD, da Pedreira da Madalena (Arquivo 

da SOLUSEL). 
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Por sua vez, alimentadores vibratórios ou de arrasto, instalados na base destes armazéns, alimentam 

o britador primário que se encontra a jusante. Esta torva apresenta-se como um elemento 

regularizador da alimentação do britador primário e é passível de ser devidamente dimensionada, 

como refere Leite na sua Tese de Doutoramento (Leite, 1998): 

 

“O comportamento da torva está na dependência simultânea dos regimes de entrada de 

material que lhe chega por camiões e de saída por descarga do alimentador do britador 

primário e nunca na dependência exclusiva de um ou outro destes dois regimes. 

Se nos situarmos no conceito de produção “patamar”, deixamos de fazer depender diretamente 

o comportamento da torva da dimensão da frota, ficando ele somente amarrado às capacidades 

dos camiões que lhe afluem e à velocidade de descarga do britador primário. E, no nosso 

entender, assim é que deve ser. Uma torva deve ser dimensionada para que garanta a 

possibilidade da máxima produção que a britagem permite absorver e que a frota possa 

transportar”. (Leite, 1998). 

 

Imediatamente a seguir ao britador primário, e em geral através de uma correia transportadora, o 

material primariamente britado, é transportado até uma pilha de grandes dimensões, denominada de 

pré-stok (pilha pulmão) (Figura 59). Este depósito funciona como uma grande reserva de material que 

permitirá, em caso de uma avaria prolongada no britador primário, ou perante outros quaisquer 

problemas na zona de extração que interrompam o regular afluxo de matéria prima, garantir um certo 

número de dias de produção das restantes linhas do circuito de fragmentação e classificação. 

 

 

Figura 59 - Exemplo de pré-stock de material britado em britador primário. Imagem do site da 

Tecnovia http://tecnovia.pt/portfolio-posts/viseu/ 

http://tecnovia.pt/portfolio-posts/viseu/
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Essas restantes linhas do circuito serão desenhadas numa estreita relação com os produtos finais 

desejados. Britadores secundários e baterias de crivos, ligados entre si por telas transportadoras, 

constituirão essas linhas até aos diversos silos de carga de unidades móveis dos diferentes clientes 

desses produtos finais. Apresenta-se, de seguida, um exemplo de um diagrama de produção de cinco 

lotes de britas, constituído por um britador primário de maxilas, um britador secundário giratório e 

dois britadores cónicos. O circuito contempla ainda dez baterias de crivos de diversos tamanhos de 

malha (Figura 60):   

 

Figura 60 - Exemplo de diagrama de circuito de fragmentação e classificação para a produção de 

britas de diferentes tamanhos (Sampaio et al., 2001).  
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Inúmeras empresas disponibilizam serviços de dimensionamento de circuitos de fragmentação e 

classificação apoiados em softwares dedicados a tal tarefa, baseados em simuladores das diversas 

máquinas passíveis de serem incorporadas nesses circuitos, para a produção final de lotes de agregados 

com as granulometrias desejadas. O software Bruno Process Simulation é um dos exemplos deste tipo 

de aplicações. Apresentam-se duas imagens de interface com o utilizador deste software (Figura 61): 

 

 

Figura 61 - Diagrama do manual de utilizador Introduction to Process Calculation Program da 

versão v2.12 do software Bruno da Metso. 
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3.14 Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) 

 

Como referimos anteriormente, as entidades exploradoras de pedreiras têm obrigatoriamente de 

apresentar à entidade tutelar da atividade extrativa, um Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 

(PARP), elaborado segundo os parâmetros e critérios plasmados na Lei. Atualmente, é o Decreto-Lei 

370/2007, que elenca as regras de construção dos PARP´s. Este Decreto-Lei vem atualizar o Decreto-

Lei 270/2001, que o antecedeu e aprovava o regime jurídico de pesquisa e exploração de massas 

minerais (pedreiras), bem como introduzia o procedimento de licenciamento e fiscalização das 

pedreiras, regido por normas que garantissem a adequação das explorações existentes à lei e a 

necessária ponderação dos valores ambientais. 

Este Decreto-Lei de 2007, como nele é explicitado, pretendeu adequar o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 

6 de outubro, à realidade do sector, o que veio permitir que sejam cumpridos os fins a que inicialmente 

se propôs, tornando possível o necessário equilíbrio entre os interesses públicos do desenvolvimento 

económico, por um lado, e da proteção do ambiente, por outro. 

 

Um PARP concreto, é um documento que deve evidenciar, entre outros, que o projeto de exploração 

tem um plano de minimização dos impactes ambientais e estratégias de proteção do meio ambiente, 

bem como apresentar um projeto justificado, economicamente exequível, de recuperação paisagística 

de todo o espaço ocupado pela empresa exploradora, que seja implementado finda, ou não, a atividade 

no local. 

O PARP faz sempre parte de um documento mais geral de requerimento de licenciamento, denominado 

Plano de Pedreira, que engloba o Plano de Lavra e o PARP. 

Como exemplo deste tipo de documento, apresentamos o índice do PARP para uma pedreira da Serra 

de Aires e Candeeiros – Pedreira “Portela das Salgueiras” – Alcobertas- Rio Maior, e que se encontra 

disponível publicamente na internet (Mira, 2013): 

 

1. Introdução  

2. Objetivos da Intervenção 

3. Proposta 

3.1. Modelação do terreno 

3.2. Drenagem 

3.3. Elementos Construídos e Ações Complementares 

3.4. Material Vegetal 

4. Plano de Desativação 

4.1 Desmantelamento das Instalações 

4.2 Gestão Ambiental da Desativação 

5. Monitorização 
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6. Faseamento do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 

7. Custos da recuperação paisagística 

8. Cálculo da Caução 

 

Com o intuito de melhor se esclarecer sobre o PARP a levar à prática, a este índice devem acrescentar-

se elementos gráficos elucidativos, como sejam mapas, cortes, diagramas diversos, pois que se trata 

de um projeto passível de ser idealizado seguindo esquemas de antevisão, hoje em dia facilmente 

elaboráveis (Figura 62 e Figura 63).  

 

 

Figura 62 - Exemplos de projetos de recuperação paisagística de taludes de pedreira de 20 metros, 

recorrendo a estruturas recetoras de plantações. Pedreira de calcários e margas de Vale de Mós 

(Oliveira, 2011). 
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Figura 63 - Exemplos de projetos de recuperação paisagística de taludes de pedreira de 10 metros, 

recorrendo a estruturas recetoras de plantações. Pedreira de calcários e margas de Vale de Mós 

(Oliveira, 2011). 

 

A elaboração de um PARP envolve a necessidade de uma profunda interação entre diversas entidades 

que acumulam o savoir faire nas inúmeras matérias relacionadas com os impactes ambientais e de 

recuperação paisagística, tendo em vista elencar problemas e perspetivar soluções, sempre à luz dos 

mais modernos conhecimentos (Oliveira, 2011) (Figura 64). Só desta maneira é que a indústria 

extrativa, através de processos imbuídos de uma indubitável clareza e abertura, conquistará a 

confiança dos concidadãos, nomeadamente os que habitam nas proximidades das unidades industriais.  
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Figura 64 - Dinâmica de interação para o estabelecimento de sinergias na abordagem dos mais 

diversos problemas de impacte ambiental a considerar nos PARP`s. Adaptado de (Oliveira, 2011). 

 

Uma prática, muito sistemática, de tentar implementar PARP´s devolvendo o uso inicial do terreno 

onde se realizou a atividade extrativa, poderá tratar-se de uma abordagem pouco inovadora, e sem 

perspetiva de qualquer significativo benefício a curto e médio prazo. Tal abordagem nem sequer 

poderá ser intitulada de economicista, mas simplesmente de imediata (Cardoso, 2014). 

 

A título de exemplo de um PARP, que claramente sai fora do âmbito desta prática imediatista comum, 

pode-se apresentar o caso da recuperação de uma pedreira em Braga, na qual se viria a construir para 

o campeonato Euro 2004, o Estádio Municipal de Braga. Projeto arrojado para a época, da autoria do 

Arquiteto Eduardo Souto Moura, mas perfeitamente inserido no contexto urbano da cidade, da qual 

passou a fazer parte integrante (Figura 65).  

 

 

 

Esta problemática, será ponto central mais adiante, aquando da discussão nesta Tese das soluções 

preconizadas, e a adotada para a recuperação paisagística da Pedreira da Madalena. 
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Figura 65 - Imagens do Estádio Municipal de Braga, construído como PARP de uma pedreira (Fonte: 

Wikipedia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esboço do Arquiteto Eduardo Souto Moura 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

139 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 MARCOS DE ESTUDO 

 

 

 

 

 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

140 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

4 MARCOS DE ESTUDO 

 

“Costuma ser dito, e é verdade em larga medida, que o futuro é 

imprevisível. Mas também como costuma ser dito, e também é 

verdade, o futuro é importante, pois é lá que passaremos o resto 

das nossas vidas. Há consenso entre todas as pessoas que as 

decisões do presente forjarão o futuro”.  

(Rodrigues e Deveza, 2011) 

 

“Há somente problemas e o impulso para os resolver”. 

(Popper, 1956) 

 

 

Neste Capítulo da presente Tese de Doutoramento, por nós considerado como sendo o seu núcleo duro, 

iremos descrever, de forma cronológica, acontecimentos ocorridos em diversos períodos de tempo da 

história da Pedreira da Madalena, não nos coibindo de neles apresentar precessões, opiniões e 

interpretações pessoais atuais de factos nem sempre passíveis de terem sido detetados aquando da 

sua ocorrência. 

         

4.1 Início da atividade da Pedreira da Madalena (1971 – 1981) 

 

Como referimos anteriormente (ver 1.6.2), em outubro de 1971, o LMMFEUP elaborou sobre terrenos 

da futura Pedreira da Madalena, e a pedido da SEOP, um relatório de esboço geológico da área alugada 

por esta Empresa. Naturalmente que este relatório surge após um processo de concurso de 

fornecimento de balastro para a renovação ferroviária em Portugal, ao qual a SEOP terá concorrido 

em finais dos anos sessenta do século passado. A localização da Pedreira na zona da Madalena/Canidelo 

poderá estar relacionada com diversas premissas: 

 

Adotamos uma forma de distinguir os factos dessas precessões, opiniões e interpretações pessoais, 

apresentando estas últimas em caixas de texto devidamente assinaladas, como a que contem este 

presente parágrafo. Procuramos, também, durante a apresentação de cada período descrito e 

analisado, apresentar algumas ilações e conclusões passíveis de serem retiradas, fruto precisamente 

dessa descrição e análise que, agora com uma distância temporal e algum “afastamento” 

relativamente a esses acontecimentos, nos foi possível realizar. 
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1 – Era necessário um centro produtor de balastro, na zona norte, próximo da linha de caminho de 

ferro do Norte (Porto-Lisboa). Este centro produtor, para além de fornecer balastro para a zona norte 

desta linha, teria que fornecer também material, pelo menos, para as linhas do Douro e Minho. 

   

2 – Este centro produtor deveria estar situado a sul do rio Douro, para minimizar o movimento 

ferroviário com comboios de balastro sobre a Ponte Maria Pia. Esta tinha limitações de carga e trafego. 

Uma vez que a linha do Norte é de via dupla, esta requereria muita maior quantidade de material para 

a sua renovação, quando comparado com as necessidades para as outras duas linhas referidas. 

 

3 – Na zona da Madalena/Canidelo, já existiam, em laboração e abandonadas, várias pedreiras. Destas, 

uma que certamente teve dimensões significativas, foi a pedreira pertencente a José Pereira Zagallo, 

engenheiro que ganhou o concurso para a construção da nova ponte sobre o rio Douro, a Ponte da 

Arrábida. Esta Ponte, projetada pelo bem conhecido Engenheiro Edgar Cardoso, foi na época um 

projeto de engenharia considerado arrojado e de nível internacional. Esta pedreira, aberta 

praticamente só para fornecer os agregados para aquela Ponte, dada a dimensão da mesma, teria 

critérios de reservas, técnicos e de qualidade do material extraído para o fornecimento de agregados 

bastante apertados. Ora, a futura Pedreira da Madalena viria a situar-se muito próxima da pedreira de 

José Pereira Zagallo (Figura 66). Naturalmente que todas as informações técnicas recolhidas 

relativamente a esta pedreira não terão sido esquecidas ainda na fase de concurso, revelando-se 

mesmo preponderantes para a escolha deste local para a futura Pedreira. A qualidade do granito do 

maciço rochoso em causa era excelente. 

 

4 – A localização da Pedreira na Madalena/Canidelo, para além de estar no “centro de gravidade” dos 

destinos de balastro a produzir, permitiria com relativa facilidade criar uma geometria de construção 

de um ramal oriundo da Linha do Norte, que lhe passa próximo, em direção ao interior da futura 

Pedreira.  
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Figura 66 - Planta da pedreira de José Pereira Zagallo, contígua à Pedreira da Madalena (Arquivo da 

SOLUSEL). 

 

4.1.1 Alvará de Licença de Exploração 

 

Após a realização do referido relatório, a SEOP terá solicitado à Direção Geral de Minas e Serviços 

Geológicos (DGMSG), a emissão do respetivo Alvará de Licença de Exploração (Figura 67). 
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Figura 67 - Alvará de Licença nº 6945 de abril de 1972 (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Esse Alvará foi emitido em abril de 1972, sendo que dele, e de documentos anexos, é possível recuperar 

algumas informações relevantes relativas aos primórdios da atividade da Pedreira da Madalena, que 

passamos a expor.  

O terreno onde se localiza a Pedreira situa-se próximo do lugar de Coimbrões, sendo pouco acidentado 

e povoado por pinheiros. Era propriedade do Engenheiro António Joaquim da Silva Amado Leite de 

Castro, que viria a ser Governador Civil do Porto entre 1994 e 1995. O Diretor Técnico que subscreveu 

o Plano de Exploração a Céu-Aberto, submetido à DGMSG em outubro de 1971, foi o Engenheiro de 

Minas José Carlos Canhão da Silva Pereira.  

Nos documentos referidos, o granito a explorar tem textura porfiróide e é do tipo “dente de cavalo”. 
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A exploração seria realizada a céu-aberto em bancadas com 10 metros de altura, sendo a inclinação 

da frente livre da ordem dos 200 em relação à vertical. O desmonte seria implementado por meio de 

explosivos, nomeadamente ANFO, preparado no local. A perfuração dos furos para albergar os 

explosivos seria feita por recurso a martelos pneumáticos, munidos, “sem dúvida”, de injeção de água. 

O diâmetro desses furos foi dimensionado para ser de 65 mm. 

Este Plano de Exploração previa uma extração da ordem de 1 800 000 toneladas destinadas a balastro, 

com uma média diária, em períodos de ponta, que poderia ser de 1 600 m3 por dia. 

Estas informações corroboram que a Pedreira se destinava a fornecer material, em exclusivo para esta 

grande obra pública, de renovação da linha férrea nacional, e que encerraria finda esta obra. 

 

4.1.2 O Balastro 

 

A aplicação de balastro na via férrea, como pode ser observado na Figura 68, é feita segundo um 

esquema estrutural padronizado, contemplando dois níveis de deposição de materiais – a 

superestrutura e a subestrutura, sendo em ambas aplicado balastro: 

 

Figura 68 - Esquema estrutural geral de via balastrada: a) perfil longitudinal; b) perfil transversal 

(Fortunato, 2005). 

 

A Instrução Técnica da CP para o fornecimento de balastro (IT/DIF/01/75) (Excerto no Anexo 8.1), que 

entrou em vigor em janeiro de 1976, previa que a distribuição granulométrica do balastro, dito normal, 

se encontrasse no intervalo 25 – 50 mm, com percentagens de acordo com o seguinte fuso (Figura 69): 
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Figura 69 - Fuso de distribuição de granulometrias da IT/DIF/01/751975 para balastro normal 

(Excerto no Anexo 8.1). 

 

Para além das percentagens de material em cada classe granulométrica, um outro parâmetro 

fundamental a cumprir dizia respeito à forma das partículas. Haveria necessidade de garantir que cada 

lote de balastro não tivesse partículas lamelares com espessuras inferiores a 16 mm e comprimentos 

superiores a 90 mm. O não cumprimento destas exigências implicaria penalizações no preço do 

balastro, a partir de valores de 5% e 4% respetivamente.  
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4.1.3 A Instalação Experimental de Fragmentação e Classificação 

 

 

Ainda hoje há vestígios dessa instalação piloto nos terrenos da Pedreira (Figura 70). Trata-se da 

estrutura em betão armado da torva de alimentação do britador primário desta instalação piloto. 

Podemos afirmar que esta terá sido uma das primeiras edificações técnicas do setor produtivo desta 

Pedreira, sendo significativa a sua preservação por esse facto, devendo, na nossa opinião, atribuir-se-

lhe papel fulcral no futuro, como elemento de arqueologia industrial para as gerações vindouras. Numa 

planta de 1971, à escala 1/1000 da Pedreira da Madalena e elaborada para licenciamento do paiol para 

armazenamento de explosivos industriais, ainda foi possível encontrar o diagrama dessa instalação 

piloto (Figura 71). 

 

 

Figura 70 - Vestígios da torva de alimentação do britador primário da Instalação experimental de 

fragmentação e classificação ainda hoje visíveis na Pedreira da Madalena (1971 – 1973) (Fotos do 

Autor). Nota: ainda se encontra, num plano superior, a torre da sirene de anúncio de pegas de fogo. 

 

Na Figura 71, é realçada com circulo de cor vermelha, a referida torva de alimentação do britador 

primário da instalação piloto, preservada até à atualidade na Pedreira da Madalena. 

Presumimos que estes factos poderão estar na base da criação de uma instalação experimental de 

fragmentação e classificação, que na realidade foi instalada na Pedreira da Madalena. 
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Figura 71 - Excerto de Planta Geral das Instalações, com o diagrama da instalação piloto de 

fragmentação e classificação, existente na Pedreira da Madalena em 1971 (Arquivo da SOLUSE). 

 

Esta instalação piloto esteve em atividade de 1971 a 1973, ano em que entrou em funcionamento uma 

nova instalação de transformação, agora de dimensões claramente superiores e para produções mais 

significativas. 

 

Na base desta decisão poderão ter estado vários cenários que são passíveis de ser colocados como 

hipóteses. Ou ela veio a responder a um forte incremento da procura de balastro por parte da CP, 

passados dois anos de produção ao ritmo do inicialmente previsto, ou então esses dois anos de 

atividade desta instalação piloto foram unicamente para testes de afinação do processo e para 

responder no imediato às solicitações mais urgentes por parte da CP. Se esta segunda hipótese for a 

que realmente orientou a estratégia seguida, os dois anos da sua existência poderão ter correspondido 

ao período necessário para projeto, encomenda e montagem da instalação definitiva. É nossa 

convicção de que talvez tenha ocorrido uma mistura das duas hipóteses por nós adiantadas, uma vez 

que se constata que as Pedreira de Vale dos Ovos em Fátima e Pedra Furada em Sintra (Figura 72), 

duas das quatro referidas anteriormente, deixaram de produzir balastro em virtude da matéria prima 

ser o calcário, não compatível com a resistência ao desgaste (Los Angeles) exigida pela IT/DIF/01/75. 
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Figura 72 - Localização da 4 pedreiras que inicialmente foram previstas para o fornecimento de 

balastro para a renovação da via férrea nacional (Arquivo SOLUSEL). 

 

Corrobora esta nossa convicção o facto de na instalação definitiva de britagem e classificação, que 

como referimos entrou em funcionamento em 1973, se ter verificado a incorporação, no respetivo 

circuito, de três britadores terciários oriundo da pedreira de Vale dos Ovos em Fátima. 
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4.1.4 Licença de Funcionamento da Oficina de Fragmentação e Classificação 

 

Em abril de 1973, foi emitida licença de funcionamento da oficina de fragmentação e classificação, 

após vistoria realizada pelos técnicos da Circunscrição Mineira do Norte da DGMSG, entretanto já 

montada e à espera dessa mesma licença (Figura 73). 

 

Figura 73 - Documento de licença de funcionamento da oficina de fragmentação e classificação de 

1973, emitida pela Circunscrição Mineira do Norte da DGMSG (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Mais à frente nesta Tese, indicar-se-ão mais pormenores sobre esta instalação, sendo que será 

relevante desde já referir alguns aspetos relacionados com o britador primário que dela fazia parte. 
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4.1.5 O Britador BP 38 DD 

 

Este britador foi um BABITLESS tipo BP 38 DD, equipado com um motor elétrico com potência de 250 

C.V. às 750 rpm. De acordo com a qualidade da granulometria da alimentação, este britador poderia 

garantir uma produção horária de 600 a 900 toneladas por hora (Figura 74).  

 

Figura 74 - Esquemas da geometria externa e corte do britador BP 38 DD (Catálogo Concasseurs 

Giratoires Primaires – Babbitless, sem data. Arquivo da SOLUSEL). 

 

Para a produção estimada em projeto e anteriormente referida, a eleição deste britador pode ser 

considerada como sobre dimensionada. Há, porém, razões que permitem dizer que, ainda assim, foi 

uma boa opção a sua seleção e montagem na Pedreira da Madalena. 

A SEOP fez parte de um consórcio para a construção de diversas barragens em Portugal juntamente 

com a empresa SOMAGUE, tendo em determinado momento adquirido este britador para responder às 

exigências de fornecimento de pré-britado para os agregados destinados aos betões dessas mesmas 

barragens.  

A dada altura, havendo a necessidade de se instalar um britador primário para a instalação definitiva 

na Pedreira da Madalena, a SEOP propôs à SOMAGUE o aluguer deste britador BP 38 DD por um valor 

equivalente a metade do valor desta máquina, sendo que mais tarde, e de acordo com a excelente 

performance do mesmo, este viria a ser adquirido pela tonalidade do seu valor pela SEOP. 
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4.1.6 O Ramal da CP dentro dos terrenos da Pedreira da Madalena 

 

Logo no início da atividade, o balastro produzido na Pedreira da Madalena, era expedido para os seus 

destinos, principalmente por comboios de vagões da CP que acediam ao interior da Pedreira através 

de um ramal construído para o efeito (Figura 75). 

 

 

Figura 75 – Excerto de Google Earth de 2003, onde é visível um comboio de vagões da CP a ser 

carregado na instalação de carga de balastro na Pedreira da Madalena. A vermelho, assinala-se o 

traçado da Linha do Norte e a amarelo o ramal da CP dentro dos terrenos da Pedreira. 

 

O balastro, ainda antes de ser expedido, era lavado em instalação contruída para esse fim e munida 

no seu términus de um sistema de carga dos vagões (Figura 76). Junto desta instalação de carga, existiu 

um pequeno laboratório com dois compartimentos. Num deles, ao qual só se podia aceder com a 

presença conjunta de um funcionário da SEOP e um fiscal da CP, eram sucessivamente armazenadas 

amostras retiradas de cada carregamento de balastro, até perfazerem quantidades que permitissem a 

realização de diversos ensaios para determinação de parâmetros que constam da IT/DIF/01/751975. 
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Esses ensaios eram realizados no outro compartimento deste laboratório, em aparelhos diversos como 

jogos de crivos metálicos para determinação dos valores de fuso granulométrico, jogos de bitolas para 

controlo de comprimentos, jogos de crivos em chapa para controlo de espessuras, etc.. No caso 

particular do ensaio de desgaste (Los Angeles), sendo este de suma importância, chegou mesmo a 

existir neste laboratório uma máquina para esse efeito. A partir de determinada altura, este ensaio 

passou a ser realizado no Laboratório de Ensaio de Materiais da FEUP (ver Anexo 8.12). 

 

 

Figura 76 - Atividades de renovação e manutenção da instalação de carga de balastro em vagões 

balastreiros da CP da Pedreira da Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Como foi referido anteriormente (ver 4.1), a localização da Pedreira da Madalena a sul do Rio Douro 

visou minimizar a sobrecarga e o tráfego da Ponte Maria Pia com comboios carregados de balastro, 

uma vez que a grande fatia da sua produção se destinava ao tramo da Linha do Norte a sul do rio 

Douro. Porém, havia o compromisso de fornecer balastro também para as linhas a norte do rio Douro, 

nomeadamente as Linhas do Minho e do Douro. Assim, a SEOP optou por montar uma instalação de 

carga na estação de comboios de Leixões, a qual era abastecida com balastro a partir da Pedreira da 

Madalena e por uma frota de camiões alugados para o efeito. Esta frota recorria ao percurso sobre a 

Ponte da Arrábida, na altura já com 10 anos de existência. 
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4.2 A nossa chegáda à Pedreira da Madalena e o fim da primeira fase de produção de 

Balastro (1981 – 1983)  

 

De 1973 a 1980, trabalhamos numa primeira atividade profissional na APDL - Administração dos Portos 

do Douro e Leixões, onde exercemos várias funções, das quais destacamos, enquanto Estagiário, como 

eletromecânico, e depois como Referenciador de Documentação Técnica, na Divisão de Eletricidade e 

Mecânica. Mais tarde, exercemos atividade como Analista de Funções, na Divisão do Pessoal. Este 

período de atividade profissional permitiu-nos a apreensão, ao pormenor, da dinâmica de uma grande 

organização empresarial e vital na economia local e nacional. Foram sete anos de um estreito contacto 

com muitos dos múltiplos elos que constituem a atividade do setor portuário. 

Estando a trabalhar na APDL, inscrevemo-nos e frequentamos o Curso de Bacharelato em Engenharia 

Geotécnica no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) na qualidade de trabalhador estudante. 

Antes de ingressarmos na Pedreira da Madalena, propriedade da Empresa SEOP - Sociedade de 

Empreitadas de Obras Públicas, em junho de 1981, tivemos um percurso académico/profissional algo 

diversificado, que passamos a descrever sucintamente, em virtude da consciência que temos de que 

este foi fundamental, enquanto experiência desenvolvida, para muitas das ações e decisões técnicas 

que tivemos de levar a cabo na Pedreira da Madalena. Gostávamos, ainda antes, de realçar uma nossa 

atividade, enquanto músico profissional (Figura 77), no Grupo TEIA, formado em 1972/73. Esta 

revestiu-se de relevante importância como complemento financeiro para apoio aos estudos e mesmo 

na organização da nossa vida familiar. Não será de ignorar que a experiência de presença em palco, 

e perante inúmeras plateias, contribuiu para a aquisição de competências fundamentais da área da 

comunicação, que viriam a revelar-se importantes ao longo de toda a vida profissional e académica, 

enquanto Estudante e Professor. 

 

 

 

Figura 77 – Documento de Carteira Profissional de Vocalista. O Exame de admissão para obtenção 

desta Carteira Profissional foi realizado pelo Maestro Resende Dias.  
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Tivemos oportunidade da frequência deste Curso em virtude do mesmo facultar horário pós-laboral, 

condição fundamental para podermos manter as duas atividades. É de justiça realçar que a 

Administração da APDL, sempre nos deu facilidades para que tal frequência tivesse lugar, numa atitude 

pró-ativa de fomento da formação dos seus colaboradores. Terminamos este Bacharelato em 1980. 

A frequência deste Curso abriu-nos a porta para as áreas do saber relacionada com a Geologia, a 

Geotecnia e a Indústria Extrativa, áreas completamente diferentes daquelas que vivenciamos na APDL.  

Tendo a área da Indústria Extrativa, através do Bacharelato e Geotecnia, sido por nós “agarrada” com 

bastante afinco, iniciamos em 1980 uma procura de trabalho neste setor, tendo surgido oportunidade 

de ingresso, como estagiário, na ENU - Empresa Nacional de Urânio, nomeadamente para atividades 

nas minas subterrâneas de urânio da Urgeiriça no concelho de Nelas e Freixiosa, Cunha Baixa e Pinhal 

do Souto no concelho de Mangualde. 

O Curso de Bacharelato em Geotecnia deu-nos claramente uma formação técnica e prática de grande 

qualidade para o exercício da atividade de engenharia no setor mineiro.  

No momento em que iniciamos atividade nas Minas da ENU, de imediato sentimos necessidade de 

complementar a formação de bacharelato com uma licenciatura. A escolha, de forma natural, recaiu 

na Licenciatura em Engenharia de Minas na FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

No ano letivo de 1980/1981, inscrevemo-nos neste Curso, tendo a certeza que o mesmo seria um 

excelente complemento à formação já adquirida no ISEP.  

Trabalhamos na ENU de setembro de 1980 a junho 1981, tendo terminado esta fase de atividade 

profissional na qualidade de Chefe da Mina da Urgeiriça. 

Pelo facto de, na altura, pretendermos concluir a Licenciatura em Engenharia de Minas na FEUP, o que 

seria praticamente inviável se continuássemos na Urgeiriça, tendo em conta a localização e as 

acessibilidades da época, e surgindo ao mesmo tempo em jornal periódico, um anúncio para um lugar 

de Diretor da Pedreira da Madalena em, Canidelo, Vila Nova de Gaia, resolvemos responder 

positivamente a este anúncio. 

Para nossa satisfação, viemos a ser selecionados pelo saudoso Engenheiro Luís Barbosa Carneiro Leão, 

quadro superior da Delegação Norte da SEOP, após entrevista para o efeito. 

Na Figura 78 é visível o primeiro escritório por nós ocupado na Pedreira da Madalena e a respetiva 

viatura de serviço. 
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Figura 78 - Primeiro Escritório por nós ocupado na Pedreira da Madalena e respetiva viatura de 

serviço – 1981 (Foto do Autor). 

 

Talvez seja, neste momento, oportuno referir que, na referida entrevista de seleção, solicitamos que 

nos fosse concedida isenção de horário de trabalho, na medida em que, na época, quase todas as aulas 

na FEUP decorriam em horário laboral. Tendo esta sido concedida, disponibilizamo-nos para realizar 

todo o trabalho extraordinário necessário, incluindo sábados, domingos e feriados, sem qualquer 

retribuição pecuniária. Assim foi possível a conclusão da Licenciatura em Engenharia de Minas, em 

1983, tendo a Direção Técnica da SEOP, atribuído, como prémio de reconhecimento do esforço 

despendido, a realização de um estágio no túnel de CHAMOISE (auto estrada A 40) em França, integrado 

na FOUGEROLLE, casa mãe da SEOP na época. Só como curiosidade, foi a FOUGEROLLE a empresa 

escolhida para a escavação e construção do túnel circular do CERN - Conseil Européen pour la 

Recherche Nucléaire, instalado em Meyrin, na região de Genebra, fronteira Franco-Suíça, com 27 Km 

de perímetro. Este estágio veio a revelar-se de uma enorme utilidade dado que decorriam, naquela 

época, os trabalhos relativos ao projeto do aproveitamento hidroelétrico do Alto Lindoso onde a SEOP 

teve diversos trabalhos entre 1981 e 1989, nos quais pudemos participar ativamente, principalmente 

nas escavações da Galeria de Derivação Provisória e na Galeria de Ataque ao Túnel de Restituição, 

bem como nos restantes concursos deste projeto, incluindo a barragem e o circuito hidráulico. 

Pelo facto da SEOP estar integrada num grande Grupo Internacional, a FOUGEROLLE – EIFAGE, foram-

nos abertas imensas oportunidades de contacto com atividades da indústria extrativa, mas não só, 

muito para além das fronteiras nacionais. Visitas de Estudo, Congressos, Reuniões do Grupo, são alguns 

dos exemplos que podemos apontar como excelentes oportunidades que tivemos para alargar os nossos 

conhecimentos, o que muito nos favoreceu em desafios que a profissão nos foi apresentando ao longo 

do tempo. 
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4.2.1 Gestão de conflitos com a População Local 

 

Em junho de 1981, logo no decorrer da primeira semana de atividade na Pedreira da Madalena, no 

início de um dia de trabalho, fomos confrontados com a presença nas instalações de um grupo de cerca 

de 50 pessoas, moradores locais, reclamando em viva voz que a Pedreira teria de ser encerrada em 

virtude de ser um foco de produção de ruídos, poeiras e vibrações. Tratou-se de uma interação nada 

pacífica, com caráter contundente e mesmo próximo da agressividade. Ora, para uma pessoa recém-

chegada ao seu novo posto de trabalho, este acontecimento, naturalmente, afigurou-se como indutor 

de algum receio e mesmo de alguma vontade de não se querer envolver no mesmo. 

 

Iniciou-se neste acontecimento um caminho percorrido em estreita sintonia com a população local e 

com as diversas entidades públicas e privadas confrontantes com a proximidade da Pedreira, 

nomeadamente a Junta de Freguesia, Escolas públicas, Cooperativas de Habitação, Grupos Desportivos 

e o Rancho Folclórico de Canidelo. Prova desse bom caminho percorrido, são os mais de 40 anos de 

atividade da Pedreira num clima de sã conivência com a população de Canidelo e suas entidades 

representantes, apesar de ao longo desses 40 anos a Pedreira ter passado de uma unidade industrial 

inserida num ambiente tipicamente rural para passar a estar completamente enquadrada num 

ambiente urbano. 

Aquilo que começou por ser uma ameaça, transformou-se numa oportunidade que deu os seus frutos 

ao longo do tempo. 

Posteriormente, ao serem consultados arquivos com informações relacionadas com queixas tendo como 

alvo a Pedreira da Madalena, fomos confrontados com o facto de estas serem inúmeras e relacionadas 

com questões de vibrações, poeiras, ruídos, etc. (Figura 79). Muitos destes factos não serão alheios ao 

Fruto da experiência profissional relatada e tida até junho de 1981, e de alguma ponderação 

oriunda de múltiplos casos de gestão de pessoas e conflitos laborais por que tinha passado, em 

instantes de reflexão intensa, foi possível ter o discernimento para agilizar, rapidamente, um 

modo de “prolongar o tempo” e, dessa forma, solicitar ao grupo reclamante que elegesse um 

conjunto de 2 ou 3 elementos com quem nos sentaríamos à mesa para discutir toda a problemática 

que os trazia à Pedreira. Esta ação foi a suficiente para “acalmar os ânimos”. Já durante a reunião 

proposta, foi possível esclarecer que até haveria possibilidade de encerrar a Pedreira tal e qual 

como o grupo exigia. Tudo dependeria do valor do cheque a ser emitido para que a Empesa fosse 

devidamente indemnizada na medida em que todas as exigências legais para exercício da sua 

atividade estavam a ser cumpridas.  

Todas as reclamações foram devidamente equacionadas e muitas explicações foram dadas no 

sentido de informar o grupo das intensões de levar a cabo todas as boas práticas consagradas de 

laboração de uma unidade industrial como a em questão. 
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regime de atividade laboral da Pedreira, que desde o seu arranque funcionava em dois turnos diários, 

contemplando atividades no período noturno, no qual as repercussões dessa atividade seriam muito 

facilmente detetadas pela população vizinha. 

Deve naturalmente ser realçado o facto de neste período inicial de atividade da Pedreira, ter ocorrido 

a Revolução do 25 de abril de 1974, o que veio dotar a população de maior capacidade interventiva e 

reivindicativa no que diz respeito aos seus direitos.   

 

 

Figura 79 - Excertos de notícias de jornal, da década de 70 do século passado, que dão conta de 

reclamações da população de Canidelo relativas, principalmente, a ruído noturno oriundo da 

Pedreira da Madalena (Arquivo da DGEG – Porto). 

  

4.2.2 Términus do contrato de fornecimento de balastro 

 

O nosso ingresso na Pedreira da Madalena, em 1981, coincide com o términus de um grande contrato 

desta Empresa com a CP - Caminhos de Ferro Portugueses, EP. A Pedreira tinha precisamente iniciado 
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atividade em 1971 para o fornecimento de balastro à CP, tendo em vista a renovação da via-férrea 

nacional. 

Fruto do contrato que estava a terminar, encontramos na Pedreira em stock, cerca de 300 000 

toneladas de balastro, que era necessário expedir (Figura 80). 

 

 

Figura 80 - Stock de balastro existente na Pedreira da Madalena em 1981, de cerca de 300 000 

toneladas (Foto do Autor). 

 

Havia uma grande instalação de britagem e classificação que tinha sido estudada pela BABBITLESS, 

com um britador primário BP 38 (Figura 81 e Figura 82). Esta instalação de grande produção surge após 

cerca de três anos de funcionamento de uma instalação de britagem e classificação de caráter 

experimental, que serviu para otimização da curva granulométrica e forma do balastro, parâmetros 

fundamentais que faziam parte da IT/DIF/01/75 para este tipo de material. Essa instalação 

experimental teve ainda capacidade para o fornecimento de material para algumas zonas da ferrovia 

a necessitar de renovação mais urgente. 

Faziam já parte desta instalação, tremonhas de produtos finais, como estratégia de redução de custos, 

pela não necessidade de utilização de pás carregadoras para carregamento dos camiões dos clientes 

com esses produtos finais e, no caso de estas encherem, de movimentar esse material para stock.  
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Figura 81 - Diagrama em planta simplificado da Instalação de fragmentação e classificação de 1973 

(Arquivo da SOLUSEL). 

 

Figura 82 - Diagrama em corte simplificado da Instalação de fragmentação e classificação de 1973 

(Arquivo da SOLUSEL). 

Este episódio do términus do contrato com a CP para o fornecimento de balastro e a existência do 

referido grande stock deste produto, podendo ser considerados à partida como factos problemáticos, 

afiguraram-se como oportunidades de implementação de uma primeira e clara mudança dos objetivos 

da atividade da Pedreira da Madalena. 
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Será importante relembrar que a Pedreira, supostamente foi criada somente para o fornecimento de 

material para uma grande obra pública – a renovação da rede ferroviária nacional. Em geral, e como 

já foi referido anteriormente (ver 3.2.1), as unidades de extração de rocha para grandes obras públicas 

terminam as suas atividades findas essas obras.  

Perante estes factos, foi ponderada a possibilidade de diversificação dos produtos finais oriundos da 

atividade da Pedreira. Para tal, foi necessária a instalação de um novo britador e um crivo adequado 

à produção de diversos lotes com calibres compatíveis com o mercado da época.  

 

4.2.3 Primeira reconversão da Instalação de fragmentação e classificação 

 

Precisamente no momento da nossa chegada à Pedreira da Madalena, tivemos a possibilidade de 

acompanhar os trabalhos em curso para a adaptação referida da instalação de transformação e mesmo 

ter participado na implementação de vários pormenores técnicos a ela inerentes. 

Uma solução preconizada foi a de transformar o balastro - 25/50 mm -, e o respetivo sobre crivo -

>50mm -, material de circuito fechado, em 4 produtos - 0/5, 5/15, 15/25 e >25 mm - e transformar os 

estéreis - 0/25 mm - em lotes com calibres - 0/5, 5/15 e 15/25 mm. 

Esta possibilidade de produção dos referidos lotes afigurou-se como viável em virtude de, na altura, 

estarem a ser implementadas na construção civil novas técnicas de colocação de betões em obras em 

altura, nomeadamente recorrendo a processos de bombagem. A produção de betões para bombagem 

requer calibres de agregados bem menores do que a colocação de betões em obras com grua, 

procedimento que até então era o comum. A gama de calibres entre 0/5 mm até aos cerca de 30 mm, 

fruto desse novo processo de betonagem, estava a ser muito procurada. 

 

Para que esta solução fosse implementada, houve necessidade de instalar um sistema de bypass nas 

saídas do denominado crivo 17 (Figura 84), de forma a permitir a alimentação de um novo britador 

cônico, BS 704 FN, destinado à produção dos calibres finais atrás referidos. Com este bypass, ficava 

também garantida, sempre que fosse necessário, a alimentação de uma tremonha (T22) com os calibres 

equivalentes ao do balastro. 

Deste modo, estamos perante um primeiro acontecimento “mutante” que veio permitir a 

diversificação da atividade da Pedreira que antes estava destinada unicamente à produção de 

balastro. 

 

É na nossa opinião relevante, até como documento histórico sobre o estudo de base que sustentou 

esta solução de adaptação da instalação, o seguinte exemplo de esboço de cálculo por nós efetuado 

em junho de 1981 (Figura 83). 
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Realçam-se, neste documento, o pormenor das informações relativas ao ensaio realizado naquela data, 

a partir de uma amostra de material retirado do tapete de saída do novo britador BS 704 FN, tendo em 

vista confirmar valores de produção e respetiva distribuição granulométrica dos produtos finais. Outros 

ensaios deste tipo foram realizados tendo em vista obter dados estabilizados destes valores. Foram 

ensaiadas várias aberturas deste britador e analisadas as respetivas curvas granulométricas produzidas 

(pormenor da Figura 83). 

 

 

Figura 83 - Esboço resumo que serviu de base ao novo circuito de fragmentação e classificação 

implementado em 1981 (Arquivo da SOLUSEL). 
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É apresentado de seguida um esboço, em planta, da configuração final deste circuito (Figura 84). 

 

Figura 84 - Diagrama simplificado da Instalação de fragmentação e britagem de 1981 (Arquivo da 

SOLUSEL). 

 

O grau de desgaste das forras do novo britador BS 704 FN, instalado na Pedreira da Madalena, 

apresentou-se com valores muito elevados, com uma vida útil de somente cerca de 300 horas de 

trabalho. Este facto, está relacionado com as características altamente abrasivas do seu granito. Por 

isso mesmo, foi necessário encomendar novas forras ao fornecedor, a BABITLESS. Ainda antes do 

desalfandegamento destas novas forras, encontrando-se as mesmas nos hangares do aeroporto de 

Pedras Rubras, foi possível com o auxílio de um desenhador especializado, obter um desenho técnico 

das mesmas para a realização de moldes para fundição de jogos de futuras forras de reserva.  

 

A sensibilidade da equipa técnica da Pedreira da Madalena para este assunto da vida útil das forras 

dos britadores era grande e existia já desde longa data. É que, deste circuito de fragmentação, agora 

em transformação, já faziam parte 3 britadores (BS 506, BS 507 e BS 511) deslocados da pedreira de 

calcário de Vale dos Ovos em 1973. Nessa altura, à chegada destes britadores à Pedreira da Madalena, 

constatou-se que as respetivas forras ainda se mantinham em boas condições de funcionamento, facto 
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naturalmente relacionado com a quase nula abrasividade do calcário. Também será de realçar um 

pormenor interessante destes britadores, que possuíam forras fixas simétricas, como é possível ver na 

Figura 85. 

 

Figura 85 - Pormenor das forras fixas simétricas dos britadores cónicos giratórios (BS´s) da 

BABBITLESS (Arquivo SOLUSEL). 

 

Estas forras, possuindo um desgaste diferencial durante o funcionamento do britador, poderiam ser 

invertidas e, desta formar, duplicar a sua vida útil. Como curiosidade, aquando da chegada dos 3 

britadores referidos à Pedreira da Madalena, oriundos da pedreira de Vale dos Ovos, essas forras ainda 

não tinham sequer sido invertidas. 

Estes relatos são uma imagem da capacidade de toda a equipa da Pedreira da Madalena para 

implementar uma clara polivalência na instalação de transformação, não ignorando mesmo 

pormenores técnicos intrínsecos ao real funcionamento das máquinas nela existentes. Como veremos, 

ao longo da história da Pedreira da Madalena, esta instalação viria a ser alvo de sucessivas 

intervenções tendo em vista adequa-la às exigências do mercado de inertes. A versatilidade 

conseguida nas várias soluções de diagrama implementadas, traduzem uma dinâmica que, 

naturalmente, foi relevante para a adaptabilidade da unidade industrial às sucessivas modificações 

que ocorreram no contexto económico da região em que se encontra inserida. 
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“A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o 

passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro.”  

John Kennedy 

 

“Nada é permanente, exceto a mudança.”  
Heráclito 

 

 

O conceito de adaptabilidade que aqui pretendemos demonstrar, recorrendo à exposição de factos 

relevantes da história da Pedreira da Madalena e que é intrínseco a ela mesma (uma propriedade, 

ainda que não explicita), vai surgir recorrentemente e fortemente condicionado pelas 

modificações/alterações externas à atividade empresarial de que a Pedreira faz parte.  

 

4.2.4 Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade (VUCA) 

 

Nos anos 90 do Séc. XX, e principalmente em contexto militar (United States Army War College – final 

da Guerra Fria), surgiu o acrónimo VUCA para descrever um ambiente envolto em Volatilidade 

(volatility), possuído de um certo grau de Incerteza (uncertainty) e Ambiguidade (ambiguity) (Figura 

86). O termo VUCA rapidamente foi adotado para o mundo dos negócios, em virtude da rapidez que 

caracteriza, na atualidade, o mundo das relações empresariais e da evolução tecnológica. Estas 

evoluem constantemente e os hábitos e mercados de consumo diversos alteram-se a cada instante, 

gerando incertezas e mudanças que passam a fazer parte das dinâmicas desses mercados. Ora: 

 

“Ser capaz de se adaptar a esse ambiente e estar preparado para as mudanças que ele exigirá 

são características determinantes para manter um nível de competitividade e até de 

sobrevivência de mercado. É, portanto, imprescindível entender o ambiente em que cada 

organização se encontra, pois isso afetará a maneira como a empresa se planeja para o futuro, 

toma decisões, gere os riscos, implementam mudanças e resolvem problemas” (Adaptabilidade 

empresarial, 2017) 

Embora muitos dos processos de adaptabilidade que aqui descreveremos não tenham sido 

conceptualizados antes de terem tido lugar, agora, e a uma distância temporal suficiente 

relativamente à sua implementação, talvez seja possível compreender que as características VUCA 

dos sucessivos ambientes em transformação em que a Pedreira da Madalena se foi inserindo se 

transformaram, ainda que de forma empírica, em oportunidades que conduziram ao grande facto 

inerente a esta unidade empresarial – uma atividade prolongada, anormalmente, no tempo. 
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Não abundarão em Portugal muitas pedreiras que se possam igualar à da Madalena no que diz respeito 

à sua longevidade de atividade. No entanto, poderemos listar algumas que se lhe podem equiparar: 

 

 Monte das flores – TECNOVIA – Granito - Évora; 

 Vale dos Ovos – Mota-Engil - Calcário – Fátima; 

 SOBRISUL - Sociedade De Britas Selecionadas Do Sul, S.A – Calcário - Sesimbra; 

 Cabeça Santa – SECIL BRITAS – Granito - Rio de Moinhos; 

 Malaposta – Irmão Cavaco S.A. – Gneisse – S. João de Ver. 

 Etc. 

 

De certa maneira, a Volatilidade transversal às transformações que ocorrem de forma cada vez mais 

rápida pode ser balanceada com a Visão que as empresas forem capazes de definir como objetivo a 

alcançar, a Incerteza poderá ser neutralizada com a Compreensão, resultante da capacidade de auto 

observação e medida, seguida de análise, das fenomenologias internas da empresa, a Complexidade 

poderá ser minimizada pela capacidade de Parar e Analisar com Clareza o aparente “caos” gerado pela 

rápida evolução do ambiente e a Ambiguidade será claramente combatida com a Antecipação e 

Agilidade para fazer face às transformações dinâmicas do mundo em que a Pedreira se situa. 

 

 

Figura 86 - Conceitos VUCA (Adaptabilidade empresarial, 2017). 

 

4.2.5 Gestão de recursos humanos 

 

Para além dos desafios técnicos intrínsecos ao objetivo de reconversão da produção de agregados da 

Pedreira da Madalena, neste início de atividade, confrontamo-nos com uma outra realidade, esta agora 
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da área da gestão de recursos humanos. A Pedreira da Madalena funcionava também como local de 

“reserva” de pessoal especializado de grandes obras em que a SEOP estava envolvida, tais como 

barragens, pontes, viadutos, etc. Findas muitas dessas obras, esse pessoal ficava adstrito à Pedreira 

da Madalena, pelo que, em junho 1981, havia um efetivo de 140 trabalhadores, para uma produção de 

agregados da ordem das 350 000 ton / ano, o que era manifestamente exagerado. 

Surgiram assim, também grandes desafios ao nível da gestão de recursos humanos, desafios esses que 

também deixamos para análise pormenorizada posterior. 

 

4.2.6 Grande reparação e manutenção de estruturas 

 

Ainda durante os primeiros tempos da nossa atividade na Pedreira, foi-nos evidente observar o elevado 

estado de degradação, principalmente ao nível de efeitos corrosivos nas partes metálicas dos diversos 

componentes da instalação de transformação (Figura 87). Naturalmente que não será alheio a este 

facto a localização da Pedreira relativamente ao mar, do qual dista aproximadamente 2 Km. 

 

 

Figura 87 - O avançado estado de corrosão da instalação de fragmentação e classificação bem como 

de alguns elementos das estruturas das telas transportadoras (Arquivo da SOLUSEL). 

 

A título de exemplo podemos referir que na semana da nossa chegada à Pedreira da Madalena, foi 

necessário proceder à substituição das forras da bacia do britador primário BP 38, ficando a restante 
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instalação a ser alimentada pelo pré-stock, que tinha uma capacidade da ordem das 25 000 toneladas. 

Como, na época, esta operação era muito morosa, consumiu-se para produção quase todo o pré-stock, 

pelo que ficou à vista a estrutura de apoio dos tapetes transportadores que o alimentavam, tendo-se 

verificado que a corrosão era enorme e seria necessária uma solução urgente de reparação. 

Este foi talvez, o nosso primeiro e grande desafio técnico, o primeiro entre muitos outros que 

referiremos ao longo desta Tese.  

 

Para fazer face à urgente reparação do cavalete principal das telas transportadoras que alimentavam 

o pré-stock, uma primeira solução que foi aventada traduzia-se na construção de cofragem em madeira 

em torno das estruturas metálicas corroídas, sendo estas posteriormente preenchidas com betão. 

Porém, o tempo e os custos inerentes a tal solução, não eram compatíveis com a urgência em causa. 

Observando uma estrutura de contenção de talude da rampa de acesso ao britador secundário BP 16 

(Figura 88), implementada com bidons metálicos de 200 litros e cheios com terras (tout-venant), surgiu 

a ideia de aproveitar este tipo de bidons como elementos de cofragem, aproveitando estes recursos 

existentes na Empresa e diminuindo, seguramente, a mão de obra de construção das referidas 

cofragens.  

 

 

Figura 88 - Pormenor de talude de rampa de acesso ao britador BP 16, com enrocamento a ocultar 

um sistema de contenção implementado com bidons como elementos de cofragem. (Arquivo da 

SOLUSEL). 

Em particular, a solução adotada para fazer face ao grave problema da corrosão de muitos dos 

componentes metálicos da instalação de fragmentação e classificação, representa um processo criativo 

que teve a sua origem em prolongadas horas de observações levadas a cabo no ambiente da Pedreira. 
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Tal solução afigurou-se como ideal em virtude da sua rápida concretização e baixo custo (Figura 89). 

 

 

Figura 89 - Cavalete de suporte da tela transportadora de alimentação do pré-stock já reparado 

(Arquivo da SOLUSEL). 

 

A solução preconizada para resolver este tipo de anomalias de 

estabilidade de estruturas ainda hoje é usada na Pedreira da 

Madalena (Figura 90). 

 

 

 

 

 

Figura 90 - Poste reforçado com base de betão criada com 

cofragem com bidons de 200 litros, existente na Pedreira da 

Madalena junto ao atual Posto Médico da Empresa (Foto do 

Autor). 

Todo o trabalho realizado nesta reparação, bem como por toda a instalação de fragmentação e 

classificação, só foi possível de levar a cabo com êxito devido a uma excelente equipa de 

colaboradores da Pedreira, com diversas competências e capacidades técnicas na área das reparações 

e manutenção deste tipo de instalações. 
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Numa situação de urgência, que era o caso, substituídas as forras do britador primário, o referido pré-

stock rapidamente iria encher para fazer face à necessidade de produção; em vez de se preconizar 

uma solução tipicamente tradicional para reparação das escoras do referido cavalete, paramos para 

pensar e, fruto de uma observação atenta, abriram-se outros horizontes para a solução encontrada. O 

saber parar para observar e refletir ponderadamente sobre os problemas e as suas origens, afigura-se 

como procedimento com resultados favoráveis no imediato e no longo prazo. A solução implementada 

não só resolveu o problema em tempo útil, como foi eficaz durante cerca de 32 anos, pois em 2013, 

como veremos adiante (ver 4.16), aquando do encerramento da atividade produtiva de agregados na 

Pedreira, o referido cavalete foi colocado à vista, tendo-se concluído que este ainda se encontrava em 

ótimo estado de conservação. 

 

4.3 A crise económico/financeira de 1983 a 1985 (FMI) 

 

Em 1983, Portugal enfrentou uma crise económica que obrigou a uma intervenção do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) para uma tentativa de estabilização da situação financeira do País. 

Numa análise do licenciado em economia e jornalista da Jornal Público, João Ramos de Almeida, 

publicada em artigo deste Jornal em abril de 2011, intitulada A crise económica que levou Portugal 

a provar pela primeira vez a receita do FMI (Almeida, 2011), é concluído que:  

 

"Em 1983, duas razões explicam a vinda do FMI. Uma degradação da conjuntura externa, mas 

também as políticas eleitoralistas então seguidas ...  Como se chegou aí? Primeiro, um 

desequilíbrio externo explicado pelo aumento dos preços do petróleo em 1973 e pela explosão 

social pós 25 de Abril, que obrigaram ao primeiro acordo com o FMI em Maio de 1978. Mas a 

instável economia portuguesa foi ainda afectada por uma desadequada política económica ... 

Subiram os gastos orçamentais, valorizou-se o escudo, dificultou-se a vida aos exportadores, 

Terminamos este Subcapítulo, onde refletimos sobre alguns factos relativos ao período imediato à 

nossa chegada à Pedreira da Madalena, concluindo que deste modo: Mais do que um plano estratégico 

para se lidar com a diversidade de situações com que nos fomos confrontando, foram ações 

resultantes de uma forma de pensar, construída pela experiência acumulada no passado, que mais 

estiveram presentes em cada momento de tomada de decisões. 

Foram a realidade do dia-a-dia, com as suas características, e a capacidade de observação e reflexão 

no imediato perante os cenários criados, que permitiram muitas das tomadas de decisão que, agora 

à distância, somos capazes de melhor entender.  

 

Este simples acontecimento é relevante da máxima que afirma que “a necessidade aguça o engenho”. 
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subiram as importações. Em resultado, o défice das transacções correntes subiu de cinco por 

cento do PIB em 1980 para 11,5 por cento em 1981 e 13,2 em 1982. A dívida externa aumentou 

de 467 milhões de contos em 1980 para 1199 milhões em 1982”. (Almeida, 2011). 

 

Nesse ano de 1983, o desemprego atingiu meio milhão de pessoas. Os salários reais ilíquidos 

desvalorizaram em 5%, só devido ao crescimento da inflação (que foi de 25,5 por cento). Se for tido 

em conta o aumento da carga fiscal, essa desvalorização deverá ter chegado aos 9%. Na altura, o FMI, 

emprestou 750 milhões de dólares e impôs cortes nos salários da Função Pública, aumentos de preços, 

travão ao investimento público e cortes nos subsídios de Natal, entre outras medidas. 

 

Esta crise, sendo também de caráter internacional, e derivada em grande parte pela descida dos preços 

do petróleo, viria a afetar grandemente o Grupo FOUGEROLLE, que tinha uma concentração de grandes 

obras públicas na Nigéria, nomeadamente a construção da barragem de Jeba e a siderurgia nacional 

Nigeriana. Em função da crise do petróleo, estas duas obras pararam de um dia para o outro. 

Naturalmente que, as repercussões deste caso, se estenderiam a todo o Grupo, não ficando a SEOP de 

fora delas.  

 

4.3.1 Medidas face à crise de 1983/85 

 

Tais factos, derivados da referida crise, repercutiram nos mais diversos setores, nomeadamente no da 

construção civil e obras públicas.  

Neste contexto, a gestão da Pedreira da Madalena viu-se obrigada a diversos exercícios de análise 

técnica e económica para fazer face a uma queda superior a 35% nas vendas de agregados que se 

situavam, em anos anteriores, em cerca de 30 000 ton / mês. 

A confrontação com esses sucessivos cenários foi talvez uma das mais profícuas ferramentas que não 

hesitámos usar, pois com elas íamos estabelecendo sucessivos pontos de vista sobre o objeto Pedreira 

da Madalena que era o novo campo da nossa atividade profissional. 

Estaríamos, certamente, longe de um plano estratégico para fazer face ao mundo cada vez mais VUCA 

em que a Pedreira se situava. Mas esses cada vez mais singulares pontos de vista construídos 

permitiram as escolhas daqueles caminhos que se entendiam como os melhores a percorrer. 

 

As considerações atrás apresentadas, aquando da tentativa de justificação do Título da presente Tese, 

de possível correlação do processo evolutivo da Pedreira da Madalena segundo o de um organismo 

vivo, mutante e resultante de uma espécie de entidade em busca da sua sobrevivência por seleção 

natural, realçam o facto de a filosofia adhocrácica de administração considerar as organizações 

empresariais como sistemas abertos, influenciadas e influentes, nos ambientes imediatos e globais 

em que estas estão inseridas (Dubreuil, 2000). A crise aqui analisada, de repercussões de grandes 

dimensões, afetou de forma significativa a atividade da Pedreira da Madalena, evidenciando a 

permeabilidade a que esta organização está sujeita. Este facto, é um dos que corrobora a hipótese, 

por nós levantada, de a organização da Empresa poder ser, de forma analógica, enquadrada na 

metáfora do organismo vivo. Foi essa permeabilidade, quando assumida, que foi mobilizadora de 

soluções perante a crise que ditaram a sua sobrevivência, como veremos de seguida. 

 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

171 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 

Figura 91 - Gráfico da evolução da produção de agregados e respetivas vendas da Pedreira da 

Madalena entre 1981 e 2018 (Arquivo da SOLUSEL). 

 

No gráfico acima apresentado (Figura 91), correspondente à produção e vendas da Pedreira da 

Madalena entre 1981 e 2018, é bem visível a referida queda de produção e vendas neste conturbado 

período. Desde já devemos realçar que a partir de 1997, ano em que a produção da Pedreira inicia um 

longo período de sistemática queda da produção de agregados, se inicia a receção de resíduos inertes, 

fruto do início de atividade de aterro no âmbito do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) 

que nessa data foi licenciado. Adiante, no Subcapítulo 4.8, este assunto será devidamente analisado. 

Também, mais à frente nesta Tese (Subcapítulo 4.5.5), será devidamente justificado o pico na 

produção e vendas que ocorreu no ano de 2005. 

 

Terá contribuído para as decisões tomadas, os exercícios de análise e quantificação de estratégias 

adotadas em concursos para obras em que, entretanto, nos estávamos a envolver. Colaborámos, entre 

os anos de 1982 e 1993, em cerca de uma centena de propostas de concurso para obras públicas 

diversas a que o Gabinete de Estudos da SEOP decidiu concorrer. Alguns destes concursos, cerca de 

uma dezena, foram ganhos pela SEOP, tendo nós participado, com atividades de assistência técnica, 

na realização das respetivas obras no âmbito da nossa especialidade. 
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Este acontecimento, que ocorre cerca de um ano e meio depois da nossa entrada na SEOP, não deixou 

de ser um enorme desafio, para o qual tivemos de reunir muitas das nossas capacidades de gestão 

aprendidas até essa altura. 
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Perante o facto da clara diminuição da procura de inertes, tendo em vista a sobrevivência da Pedreira 

da Madalena, e depois de um período que vai de junho de 1982 a dezembro de 1983, onde se 

ponderaram diversos cenários para fazer face à referida crise, apresentamos à Administração da SEOP 

um relatório intitulado Novas medidas a tomar na Pedreira da Madalena face à crise da venda de 

inertes (Guedes, 1983a), (Anexo 7.5). 

Neste relatório é dito que, em junho de 1982, as repercussões da crise em início eram motivo de 

preocupação e que urgia encarar novas medidas que permitissem tornar a Pedreira da Madalena 

economicamente viável. Como a capacidade de produção instalada era superior em cerca 50% à 

procura do mercado de agregados, era premente iniciar um processo de redução dos custos fixos em 

proporção, no mínimo, equivalente.  

 

“Este assunto que começou a preocupar-nos em junho/82, apresenta hoje motivos de 

preocupação muito mais sérios, se atendermos às receitas mensais que ultimamente temos 

conseguido. 

Urge, portanto, encarar novas medidas que permitam tornar a Pedreira da Madalena 

economicamente viável … 

As perspetivas de aumento da procura por parte dos clientes, não parecem ser animadoras, se 

considerarmos a situação económica do país e por consequência os sectores que podem 

consumir os materiais que produzimos. 

Em função das considerações que acabo de referir, permito-me sugerir três opções … 

1.1– Redução do Pessoal e Equipamento em cerca de 50%. 

… 

1.2- Aproveitamento da Capacidade Máxima da Instalação de Britagem para a realização de 

stocks. 

… 

1.3 – Continuação da situação existente.” (Guedes, 1983a) 
 

O estudo realizado, e que consta do referido relatório (Guedes,1983 a), analisa os vários setores de 

atividade da Pedreira aos quais estão afetados pessoal e equipamentos (fatores responsáveis pelos 

custos fixos), nomeadamente: 

 
 

 Pedreira; 

 Carga e transporte da Pedreira para o primário; 

 Instalação de britagem; 

 Oficina mecânica; 

 Oficina elétrica; 

 Escritório e armazém; 

 Guardas e Plantões (devido à existência de Paiol e Paiolin e instalações sociais) 
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Para cada um deste setores, foi quantificado o número e funções de recursos humanos neles em 

exercício e os equipamentos de produção respetivos, para uma atividade que correspondesse a um 

exercício produtivo de 50% relativamente ao ritmo de produção anterior à crise instalada. 

 

Para cada uma das classes profissionais em exercício na Pedreira da Madalena, foi analisada a respetiva 

atribuição de funções, o que permitiu realizar uma estimativa quantitativa desse recurso humano para 

o novo cenário instalado. Na seguinte tabela (Tabela 2), apresentam-se valores relativos aos números 

de colaboradores da Pedreira, por setor, na situação pré-crise e na proposta na altura apresentada. 

 
 

Setores Situação pré-crise Proposta face à crise 

Pedreira 21 12 

Instalação de Britagem 29 15 

Oficina Mecânica 30 22 

Oficina Elétrica 6 3 

Instalação de Carga 8 --- 

Escritório e Armazém 5 5 

Guardas e Plantões 8 8 

TOTAIS 107 65 

 

Tabela 2 – Valores do número de pessoas na situação de pré-crise, nos diversos setores da Pedreira 

da Madalena, e proposta a adotar face à crise (Guedes, 1983 a) ). 

 

Relativamente aos equipamentos, uma análise semelhante foi também elaborada, tendo permitido 

subtrair uma significativa quantidade desses recursos, assim reduzindo principalmente os custos 

relativos à rúbrica amortizações. Para vários equipamentos do parque de viaturas da Pedreira, na 

Tabela 3, exibem-se os seus respetivos valores antes da crise e a situação proposta de alteração. 

A proposta de reduções em número de pessoal e equipamentos foi integralmente aprovada pela 

Administração da SEOP, sendo que, em virtude de se tratar de uma Empresa de alguma dimensão e 

ligada a um Grupo internacional, esta proposta não foi difícil de ser implementada. Relativamente à 

redução do quadro de pessoal, uma parte foi resolvida com a transferência/deslocação para outras 

obras do Grupo, e outra foi implementada através de negociações de rescisão amigável de contrato. 

Como foi referido anteriormente, aquando na nossa passagem pela APDL, exercemos atividade como 

Analista de Funções, na sua Divisão do Pessoal. O que aprendemos com esta atividade, revestiu-se de 

grande mais valia para a análise de funções que teve que ser realizada, agora, na elaboração do 

referido relatório. 
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Unidades Situação pré-crise Proposta face à crise 

Pá CAT 966 3 3 

Pá CAT 944 2 --- 

Terex 7 5 

Volvo N 88 2 --- 

Volvo N 87 2 --- 

Volvo N 84 1 1 

Volvo N 10 1 1 

Trator D 8 K 1 --- 

Ford Transit 1 1 

O.M. 1 1 

 

Tabela 3 - Número equipamentos da Pedreira da Madalena na situação de pré-crise, e proposta a 

adotar face à crise (Guedes, 1983 a) ). 

 

Quanto aos equipamentos, aqueles que seriam dispensáveis foram transferidos para o estaleiro central 

do Grupo, deixando as respetivas despesas de ser imputadas à Pedreira da Madalena e fazerem parte 

da orgânica desse estaleiro central. 

 

4.3.2 Estudo de Preços de Custo de Inertes 

 

No seguimento das propostas de ações para fazer face à crise instalada em Portugal em 1983, e que 

constam do relatório atrás referido (Guedes, 1983a), mas prevendo-se que outras ações deveriam ser 

encetadas para melhor garantir a “sobrevivência” da Pedreira nesse período, nos finais de 1983 

realizamos um estudo relativo aos preços de custo dos inertes que estavam a ser praticados pela SEOP 

e também em várias outras empresas da concorrência. Esse estudo, realizado com algum caráter de 

urgência, deu resultado a um Relatório interno intitulado, Pedreira da Madalena – Estudo dos preços 

de custo dos inertes produzidos pela instalação de britagem (Guedes, 1983b) (Anexo 7.6). Tratou-

se de uma nossa iniciativa tendo em vista um eventual melhor posicionamento da SEOP no mercado de 

inertes em que estava inserida. 

 

Este relatório (Guedes, 1983b) foi integralmente manuscrito entre novembro e dezembro de 1983 e 

entregue à Direção da SEOP nos últimos dias desse ano de 1983. 
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Como é nele referido, esse estudo deveria ter sido realizado algum tempo antes, o que representaria 

uma clara mais-valia para a Empresa, mas trabalhos urgentes de gestão de pessoal e de 

dimensionamento de pegas de fogo para as obras a decorrerem no aproveitamento hidroelétrico do 

Alto Lindoso, a par do apoio necessários a muitos estudos de concursos em que a SEOP estava a 

participar ininterruptamente entre abril e novembro desse ano, não permitiram que tal tivesse sido 

possível.  

 

O estudo reflete uma visão global de todo o estaleiro da Pedreira da Madalena e centra-se na análise 

de três fatores considerados como importantes: 

 

 Diferentes hipóteses de funcionamento da instalação de britagem, para diferentes produções 

dos diversos tipos de inertes; 

 Análise dos preços de venda dos concorrentes da Pedreira da Madalena; 

 Relação entre preços de venda da concorrência e situação do mercado de inertes. 

 

A tentativa de articulação entre estes três fatores é o exercício fundamental deste estudo. Dele faz 

parte uma análise cuidada das despesas da Pedreira da Madalena que estavam a ocorrer entre janeiro 

e agosto de 1983, seguida de uma proposta fundamentada de retirada de algumas dessas despesas para 

um nível superior da organização do Grupo em que a Pedreira da Madalena se inseria. Essa estratégia 

apresentava-se repleta de lógica e era fundamental para que a Pedreira surgisse competitiva na 

dinâmica do mercado da altura. 

Depois de ponderadas as despesas que realmente deveriam ser imputadas à Pedreira e as que deveriam 

transitar, neste período de excecional conjuntura, para um nível superior do Grupo, o estudo continua 

pela apresentação de três hipóteses de cenários de produção, jogando com a flexibilidade da 

instalação de britagem, e analisando, para cada um deles, o respetivo investimento para a sua 

concretização, o preço médio de cada m3 de produção global e, de seguida, calculando o custo unitário 

de cada lote de agregados produzido. Esses valores apresentam-se como fulcrais para o 

estabelecimento de uma nova tabela de preços dos produtos finais a lançar no mercado, e que é mesmo 

proposta neste relatório, quando é realizado o estudo comparativo com os preços praticados por 

diversas empresas estudadas e que se apresentam como reais concorrentes da Pedreira da Madalena. 

E a urgência da realização do referido estudo de preços está mesmo refletiva no facto de o formato 

de elaboração do relatório em causa ser o de manuscrito (Anexo 7.6). Recorde-se que em 1983, as 

facilidades de edição de texto, tal como hoje são concebidas, estavam ainda em fase de embrião no 

que diz respeito à sua vulgarização junto de todos os seus potenciais utilizadores. 
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O relatório termina concluindo que nele são focados os principais tópicos sobre o complexo problema 

que na altura a Pedreira da Madalena estava a enfrentar.  

 

4.3.3 Teste de apetência do granito da Pedreira da Madalena para fins ornamentais 

 

Ainda durante o período de crise que temos vindo a descrever, face à falta de mercado para venda de 

inertes no âmbito da construção civil e obras públicas, foi encarada a hipótese de explorar uma zona 

da Pedreira da Madalena tendo em vista a eventual comercialização de produtos da área das rochas 

ornamentais, visando principalmente o mercado de exportação. Para tal, foram levados a cabos vários 

testes de corte e polimento de amostras recolhidas na Pedreira, das quais ainda existem vários 

exemplares, como foi dito anteriormente (ver 1.6.3.3). Tal alternativa à produção não se afigurou 

viável em virtude de todo o maciço granítico estar perturbado pelas tensões nele induzidas pelas 

muitíssimas pegas de fogo realizadas desde o início da exploração na Pedreira. Foram, pelo menos, 12 

anos de extração de granito recorrendo ao uso de explosivos, segundo diagramas de pegas de fogo 

projetados para a produção de agregados. Essas tensões impossibilitariam a obtenção de blocos 

homogéneos, de dimensões adequadas à exploração deste granito para fins ornamentais. Como 

referimos, a decisão inicial de não aproveitar este granito para fins ornamentais, fez abandonar um 

interessante potencial deste granito, dadas as suas características geológicas, nomeadamente a sua 

textura. Eurico Pereira, (Pereira et al., 2000), refere que, dada a géneses deste granito, nitidamente 

pós-tectónico e por isso isento de tensões internas significativas, responderia positivamente se 

solicitado para a produção de peças da área das rochas ornamentais. 

 

4.3.4 Processo de compra de terrenos 

 

Por volta de 1983/84, em plena crise atrás descrita (ver 4.3), fomos abordados pelo proprietário dos 

terrenos onde estava implantada a Pedreira da Madalena, Engenheiro António Joaquim da Silva Amado 

Os dois relatórios anteriormente referidos, (Guedes, 1983a) e (Guedes, 1983b), são claramente uma 

reflexão oriunda do sucessivo conhecimento que íamos adquirindo à medida que melhor entendíamos 

a dinâmica do grande grupo de que a SEOP fazia parte e também por um cada vez mais realista 

entendimento do mercado em que o negócio em causa se inseria. Eles refletem o caráter urgente das 

medidas neles apontadas, tendo em vista a difícil conjuntura económica que o país vivia e o eminente 

risco de colapso do equilíbrio entre receitas e despesas da Pedreira da Madalena. 

As dinâmicas empreendidas, com a adoção das medidas propostas nestes relatórios, permitiram, com 

êxito, superar a crise e deixar mesmo alguma folga mental para outros empreendimentos que se 

viriam a apresentar como fulcrais para o futuro da Pedreira da Madalena, como veremos já de seguida. 
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Leite de Castro, no sentido de saber se a SEOP estava interessada em renovar o contrato de aluguer 

em vigor, uma vez que iriamos entrar no período de pré-aviso, previsto na lei, para se evitar uma 

eventual denúncia do contrato existente por parte do proprietário do terreno. 

De acordo com a legislação em vigor na época (Decreto-Lei 392/76), a eventual denúncia do contrato 

de arrendamento só poderia ser efetiva a partir de um período de exploração da Pedreira no mínimo 

de 6 anos, isto para garantir um prazo mínimo para amortização dos investimentos levados a cabo para 

implementação da produção. O Decreto-Lei 89/90, que viria a substituir o anteriormente mencionado, 

refere que esse contrato inicial não poderá ter um período de vigência inferior a 3 anos e estipula que 

o proprietário do terreno não goza do direito de denuncia durante a vigência desse mesmo contrato e 

durante as 3 renovações seguintes, o que vem a garantir no mínimo um intervalo de tempo de 12 anos 

como garantia da exploração. Ora, admitindo esse período de 3 anos, na situação concreta da Pedreira 

da Madalena, cujo contrato inicial de arrendamento, provavelmente, seria de 1969/1970 (tendo em 

conta que as atividades de prospeção e reconhecimento já teriam sido realizadas ao abrigo de contrato 

ou pré-acordo), configura um cenário que apontava para em 1982/83, se estar a atingir o momento do 

direito de denuncia por parte do proprietário do terreno.  

No seguimento da referida abordagem, o proprietário não manifestou desejo de exercer o direito de 

renúncia do contrato, mas sim o de propor uma atualização dos valores de renda e de matagem (uma 

percentagem sobre as vendas) em vigor até à data. 

 

A área em questão alugada à SEOP era de cerca de 30 hectares, sendo que ela estava inserida numa 

propriedade mais vasta, denominada de Quinta do Moinho, que totalizava cerca de 40 hectares de 

terreno. 

A reação de surpresa foi imediata e enquadrada pela afirmação de que tal negócio envolveria avultadas 

quantias e que, provavelmente, a empresa mãe francesa da SEOP, a FOUGEROLLE, não estaria nele 

interessada. 

Porém, passadas cerca de duas semanas após a abordagem referida, o Engenheiro Leite de Castro 

apresentou-se nos escritórios da Pedreira questionando se de facto haveria abertura para uma eventual 

compra, por parte de FOUGEROLLE, dos cerca de 30 hectares ocupados pela exploração. 

Naturalmente que tal decisão só poderia ser tomada superiormente, ao nível da administração da 

SEOP, em sintonia com a administração da FOUGEROLLE. 

Tratando-se de uma questão colocada em plena crise económica generalizada no País, admitiu-se que 

tal abordagem estivesse relacionada com uma eventual falta de recursos financeiros por parte do 

proprietário. Desta conjuntura surgiu a proposta, por nós avançada, de questionar se não haveria 

interesse em vender os terrenos, de forma definitiva, à SEOP. 
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Depois de um conjunto elaborado de procedimentos técnico/administrativos, que incluíram medidas 

rigorosas do terreno ocupado e implantação de marcos de limite de propriedade, foram criadas 

condições para negociações entre o proprietário e a administração da SEOP. 

 

As negociações havidas geraram um pré-acordo de negócio por volta de 1985, sendo que a formalização 

do mesmo ocorreu em 1987. Os terrenos acabariam por ficar registados em nome da SOLUSEL, na qual, 

como veremos no Subcapítulo 4.7.1 desta Tese, a própria Pedreira da Madalena viria a ser integrada. 

Será de referir que o facto de Portugal, neste período, já se encontrar à mesa das negociações para a 

sua entrada na Comunidade Económica Europeia (CEE), terá necessariamente tido peso na aprovação, 

por parte de FOUGEROLLE, da concretização desta compra. 

Para valores da altura, uma amortização de tal investimento estimava-se que ocorresse num período 

de cerca de uma década. Efetivamente, essa amortização foi realizada em cerca de 2 anos, 

precisamente pelo facto do grande desenvolvimento em Portugal ao nível das obras públicas, 

impulsionadas pela entrada de Portugal na CEE. Como se pode constatar no gráfico da Figura 91, a 

produção na Pedreira da Madalena, nos anos de 1989 a 1991, atingiu níveis próximos das 800 000 

toneladas por ano.  

 

4.4 A obra da Ponte ferroviária de S. João, sobre o rio Douro (1986) 

 

Em 1991 foi inaugurada a Ponte de S. João, sobre o rio Douro. Esta ponte ferroviária, veio substituir a 

centenária Ponte de D. Maria da autoria de Gustave Eiffel, inaugurada em 1877. A Ponte de D. Maria, 

integralmente metálica, foi uma arrojada obra de engenharia para a altura. Gustave Eiffel terá dito 

sobre esta obra que a sua construção foi realizada "no limite das possibilidades clássicas da construção 

metálica ". A moderna Ponte de S. João, contruída em betão armado pré-esforçado, é constituída por 

três vãos, dois laterais, de 125 metros, e um central, com 250 metros de comprimento, apoiados em 

dois pilares no leito do rio. Ainda antes de nos referirmos às relações da Pedreira da Madalena com 

esta Ponte, há aqui lugar a algumas referências relativas à qualidade dos agregados para a produção 

de betão.  

Tal negócio viria mesmo a ser concretizado não sendo, porém, claramente discerníveis na altura, as 

consequências do mesmo a muito longo prazo. 

Tal negócio, para além de ter sido amortizado num curto intervalo de tempo, permitiu eliminar custos 

variáveis elevados de matagem e abriu portas, como veremos, para uma clara independência e 

liberdade para serem tomadas diversas decisões estratégicas importantes e com repercussões ate à 

data de hoje. 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

179 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

4.4.1 Qualidade dos agregados para a produção de betão 

 

Os betões vulgarmente usados na construção civil são constituídos por um ligante hidráulico, o 

cimento, e por agregados de rochas com granulometrias pré-determinadas, em função da obra a que 

estes se destinam. A água surge nos betões como agente que ativa uma reação hidratante do cimento, 

endurecendo-o e promovendo a coesão de toda a mistura. As propriedades dos betões endurecidos, 

usados isoladamente ou incorporando estruturas resistentes, como por exemplo armaduras de aço, são 

muito importantes para a garantia da eficácia e longevidade das suas ações em obra. A qualidade da 

rocha que constitui os agregados terá papel fundamental nas propriedades desses betões. 

O uso individualizado do cimento em obra, apresenta desvantagens relacionadas com a sua 

instabilidade, com graus de fluência e retração elevados, bem como custos avultados inerentes às 

grandes quantidades deste material usado. O custo elevado do cimento relaciona-se, principalmente, 

com os significativos custos energéticos inerentes ao seu fabrico. Daí que a sua mistura com agregados 

seja uma forma de aumentar a sua resistência e baixar os respetivos custos do seu uso. Joana Coutinho, 

no documento Agregados para argamassas e betões (Coutinho, 1999) afirma: 

 

“O objetivo deve ser o uso da maior quantidade possível de agregados tal que as suas partículas 

sejam aglomeradas pela pasta de cimento, ou seja, deve ser utilizado agregado com partículas 

da maior dimensão possível compatível com as condições da obra, com granulometrias desde a 

areia fina ao agregado grosso de modo a minimizar o conteúdo de vazios na mistura de 

agregados como também a quantidade de pasta” (Coutinho, 1999). 

 

Os agregados ocupam, em geral 70 a 80% do volume do betão isto é, cerca de ¾ do volume total. 

Meramente a título de exemplo, 1 metro cúbico de betão poderá ter a seguinte composição: - 300 kg 

de cimento (corresponde a cerca de 100 litros do volume do betão), 150 litros de água e, portanto, 

nele deverão coexistir cerca de 750 litros de agregados.  

 

“Os grandes centros urbanos, como Lisboa, Setúbal, Coimbra, Braga e Porto, são os 

responsáveis pela maior produção e maior consumo de agregados em Portugal. Desta forma, 

agregados graníticos e calcários representam mais de 70% do total de agregados produzidos e 

consumidos no país, devido à existência deste tipo de formações geológicas na proximidade 

destes mesmos centros urbanos. Durante o ano de 2004, cerca de 31,4 milhões de toneladas de 

granito e 39,4 milhões de toneladas de agregados calcários foram produzidos em Portugal [7, 

8]. Desta forma, a selecção do tipo de agregado grosso para a produção de betão é determinada 

pela procura e produção de agregados grossos na região. 

Contudo, a escolha do agregado grosso deverá apoiar-se nas características exigidas ao 

agregado, de acordo com o estipulado em normas. As características do betão a produzir, tais 
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como, densidade, tensão de rotura ou mesmo resistência à abrasão, são determinadas em 

grande parte pelas características mecânicas e físicas do agregado” (Pereira, et al., 2008). 

 

As propriedades que geralmente são consideradas para determinar a adequação de um agregado para 

a produção de betão são várias e agrupadas em propriedades de natureza geométrica, física, mecânica 

e química, como por exemplo: 

 

 Forma; 

 Granulometria; 

 Densidade; 

 Porosidade; 

 Resistência à compressão; 

 Módulo de elasticidade; 

 Resistência ao desgaste (Los Angeles); 

 Resistência ao esmagamento; 

 Absorção de água por capilaridade; 

 Permeabilidade ao ar; 

 Propriedades químicas relativas ao ligante e às ações exteriores; 

 Isenção de substância prejudiciais; 

 Outras. 

 

As metodologias de determinação das propriedades dos agregados para betões encontram-se 

padronizadas em normativas europeias e nacionais e, quando se trata da obtenção oficial de valores 

destas, os respetivos ensaios são levados a cabo em laboratórios certificados para esse efeito. 

As especificações homologadas para os agregados estão presentes na norma NP EN 12620: 2002+A1: 

2010. De referir, que para as granulometrias de agregados destinados a balastro, a norma é a NP EN 

13450 2005. 

Em Portugal, a APCER – Associação Portuguesa para a Certificação - emite certificados de desempenho 

de produtos para construção, garantindo que os produtos comercializados cumprem as normas 

prescritas para os seus fins. Adiante, quando for abordada a questão da marcação CE na Pedreira da 

Madalena e o cumprimento da norma ISO 9001 (Subcapítulo 4.12), voltaremos a este assunto. A título 

de exemplo, apresenta-se uma tabela de divulgação de resultados, relativos a ensaios sobre agregados, 

cumprindo a norma NP EM 12620: 2002+A1: 2010 (Tabela 4): 
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Tabela 4 - Exemplo de tabela da Declaração de Desempenho, com valores de características 

essenciais dos agregados de uma empresa de extração e transformação de granito. 

 

4.4.2 Fornecimento de agregados para a obra da Ponte ferroviária de S. João 

 

No ano de 1986, a Pedreira da Madalena iniciou o fornecimento de agregados para uma importante 

obra. Tratou-se da construção da Ponte ferroviária de S. João, sobre o rio Douro (Figura 92). Este 

fornecimento reveste-se de interessantes curiosidades. A entidade fornecedora de betões para esta 

obra, contratada pelo consórcio construtor, era a UNIBETÃO - Indústrias de Betão Preparado, S.A. 

empresa do grupo Secil. Esta empresa possuía em laboração, desde a primeira metade dos anos 80 do 

século passado, uma unidade produtora de betões em Canelas, Vila Nova de Gaia, sendo os agregados 

usados na sua atividade oriundos da Pedreira da Madalena.  
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Figura 92 - Ponte ferroviária de S. João, sobre o Rio Douro (Arquivo da SOLUSEL) 

 

O projetista da nova Ponte de S. João foi o ilustre Engenheiro Edgar Cardoso, Professor Catedrático do 

Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, o qual teria que aprovar os agregados 

que viriam a ser usados nos betões para a construção desta Ponte. Como já referimos atrás (ver 4.1), 

o Engenheiro Edgar Cardoso conhecia o granito da Pedreira da Madalena, uma vez que, aquando da 

construção da Ponte da Arrábida, também da sua autoria, os respetivos agregados tinham proveniência 

de uma pedreira confrontante com a da Madalena. 

 

 

 

Só como curiosidade, apresenta-se na Figura 93, uma imagem da Ponte de Foz Tua, construída nos 

anos 30 do século passado e que, segundo informações recolhidas no local, terá sido acompanhada, 

na sua execução, pelo Engenheiro Edgar Cardoso enquanto estagiário na Junta Autónoma das Estradas 

do Distrito de Bragança. 
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Figura 93 - Ponte de Foz Tua, obtida em 2013 durante uma visita de estudo com Estudantes do Curso 

de Engenharia de Minas e Geo-ambiente da FEUP (foto do Autor) 

 

 

Ora, este projetista, ao definir pormenores sobre a construção da Ponte de S. João, questionou a 

UNIBETÃO sobre a origem dos agregados que esta usava. Ao ser informado de que os agregados tinham 

proveniência da Pedreira da Madalena, decidiu visitar a mesma no sentido de, in loco, inspecionar a 

atividade da Pedreira, no que diz respeito à qualidade da matéria-prima, mas também para averiguar 

das garantias que eram oferecidas para um regular fornecimento dos agregados exigidos pela obra. No 

decorrer dessa visita, o Engenheiro Edgar Cardoso, perante a qualidade do granito ali extraído, 

observados os procedimentos de produção e relembrando-se de que a pedreira fornecedora de 

agregados para obra da Ponte da Arrábida lhe era contígua, tomou de imediato a decisão de prescindir 

da lavagem dos agregados para a Ponte de S. João, condição prevista no respetivo caderno de encargos 

da sua autoria. 

Este avultado fornecimento de agregados, a par da restante procura de mercado, fizeram do período 

de 1986 a 1993, o de maior produção de sempre da Pedreira da Madalena (Figura 91). 

 

Não será de excluir a hipótese desta Ponte ter servido de inspiração ao Engenheiro Edgar Cardoso 

aquando da idealização do Projeto da Ponte da Arrábida, de 1963. 
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4.5 A reestruturação de 1988 a 1990 

 

4.5.1 Retoma do contrato com a CP para fornecimento de balastro 

 

Em 1988, ocorre um momento significativo da atividade produtiva da Pedreira relacionado com o 

retomar do contrato com a CP para a produção de balastro. Esse retomar da produção surge depois de 

negociações ocorridas já no ano anterior, 1987, e de que é dada nota numa carta endereçada pela 

SEOP à CP, que de seguida se apresenta (Figura 94). 

De notar que nesta carta se faz referência ao objetivo de estabelecimento deste novo contrato 

propondo-se uma durabilidade do mesmo de cerca de 3 a 5 anos. Na realidade, a partir dele e em 

sucessivas renovações/atualizações do contrato, o fornecimento de balastro para a CP viria a perdurar 

até 2010. 

 

Durante o período de 1988 a 1990, a Pedreira da Madalena viveu tempos de profundas reestruturações 

técnicas e os inerentes investimentos que conduziram a uma estabilização da atividade, com claras 

repercussões nas produções conseguidas, e não só. 

Em certos períodos da atividade da Pedreira da Madalena, como é possível verificar em determinados 

acontecimentos descritos nesta Tese, ocorrem momentos que podemos denominar de “charneira”, 

em que se reúnem condições, muitas vezes não previstas, para tomadas de decisões que acabarão 

por contribuir para uma real e necessária reestruturação do seu modo de operação. Dessas tomadas 

de decisão, resultam quase sempre ações que acabarão por contribuir para a eficácia produtiva dos 

tempos futuros que se lhe seguem. Foi o caso dos acontecimentos que passamos a descrever e que 

ocorreram entre 1988 e 1990. 
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Figura 94 - Carta endereçada pela SEOP à CP onde se dá conta do retomar de negociações para 

renovação do contrato de fornecimento de balastro (Arquivo da SOLUSEL) 

 

4.5.2 Controlo de vibrações.  

 

Em 1971, a Pedreira da Madalena estava inserida num território tipicamente rural. 

A Figura 95, aqui reproduzida, que foi alvo de algum trabalho de composição, pretende evidenciar o 

contexto local de inserção da Pedreira da Madalena em 1971. Note-se que o espaço da corta 
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corresponde à situação da exploração em 1997, data da obtenção da fotografia, sendo que o espaço 

envolvente realça precisamente um território onde predominavam essencialmente explorações 

agrícolas e algumas manchas florestais. 

 

 

Figura 95 - A Pedreira da Madalena em 1997, modificada (Arquivo da SOLUSEL). 

 

No período pós 25 de abril de 1974, pela ausência sistemática de controlo municipal sobre a 

construção, proliferaram pelo país imensas edificações clandestinas, situação à qual o concelho de 

Vila Nova de Gaia não foi exceção. 

A Pedreira da Madalena foi-se assim vendo cercada por inúmeras construções, muitas delas não 

acautelando as distâncias que o bom senso diria como sendo de praticar.  

A mesma fotografia, atrás reproduzida, é agora apresentada sem qualquer tipo de tratamento (Figura 

96), mostrando, à data da sua obtenção, ano de 1997, que a Pedreira já se via cercada por imensas 

construções de casas, vivendas e mesmo prédios urbanos de vários pisos. 
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Figura 96 - A Pedreira da Madalena em 1997. A Pedreira passou a ser uma unidade industrial em 

pleno contexto urbano (Arquivo da SOLUSEL). 

 

4.5.2.1 Zonas de defesa 
 

A questão das distâncias de defesa a serem cumpridas pelas entidades exploradoras de recursos 

naturais é um assunto primordial da área da segurança e da preservação de estruturas existentes nas 

proximidades das escavações (Figura 97). Este assunto, no presente, é motivo de análise e escrutínio 

público, em função de um acidente ocorrido recentemente em Portugal numa pedreira do concelho de 

Borba (novembro de 2018). 

Cabe aqui uma referência especial ao facto de no Decreto-Lei 89/90, para além da definição de um 

conjunto de distâncias de defesa, entre a bordadura das escavações e objetos a proteger, estar 

estabelecido que:  

 

“Sem prejuízo dos requisitos de segurança, a determinar em cada caso pelos serviços 

competentes para a fiscalização, a largura da zona de defesa deverá aumentar 1 m 
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por cada metro de desnível que exista entre cada ponto da bordadura da escavação e 

o objecto a proteger” (nº 2 do Artigo 13º do Decreto-Lei 89/90). 

 

Claramente, esta Lei impunha uma inclinação da ordem dos 450 para taludes de bordadura final das 

explorações. Esta temática, clara no Decreto-Lei 89/90, passa a ter redações não tão específicas nos 

Decretos Lei posteriores, que revogam aquele (Decreto-Lei 270 /2001 e Decreto-Lei 340/2007). 

Aparentemente é colocada a responsabilidade da definição das zonas de defesa, e sua configuração 

em profundidade, nas entidades licenciadoras, em função das características e graus de estabilidade 

das massas minerais, bem como a sua localização e profundidades a atingir com a exploração: 

 

 “Sem prejuízo dos requisitos de segurança, a largura das zonas de defesa poderá ser 

alterada por decisão da entidade competente para a aprovação do plano de lavra, tendo 

em conta as características da massa mineral, sua estabilidade e localização, 

profundidade a atingir relativamente ao objeto a proteger, assim como em função da 

utilização de explosivos” (Anexo II do Decreto-Lei 340/2007). 

 

Nas diversas discussões públicas realizadas no âmbito do referido acidente, aparentemente não foi 

abordada esta temática, apresentando-se quase sempre somente os dados relativos às distâncias de 

defesa à superfície. 

 

 

Figura 97 - O limite da corta da Pedreira da Madalena em 2005, elucidando sobre a proximidade de 

construções fora do perímetro de terrenos da SEOP (Arquivo da SOLUSEL). 

  

Naturalmente que os cuidados a ter em muitas das atividades nela praticadas tiveram de se adaptar a 

essa nova e sucessiva realidade. 
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Para reforçar esta necessidade de controlo apertado de muitos dos efeitos contraindicados do exercício 

da atividade extrativa, acrescenta-se que, nos anos de 1989/90, a legislação que regulamentava a 

atividade das pedreiras esteve em fase de atualização. Muitos dos limites de diversos parâmetros de 

efeitos adversos, sempre existentes neste tipo de indústria, foram redefinidos e adquiriram valores 

mais exigentes e muitos outros foram acrescentados à Lei. 

Um dos parâmetros que mais efeitos negativos gera nas edificações próximas a uma Pedreira com 

desmonte recorrendo ao uso de explosivos é o das vibrações geradas aquando da detonação de pegas 

de fogo (Figura 98).  

 

 

Figura 98 - Imagens de uma pega de fogo pronta a ser carregada numa bancada da Pedreira da 

Madalena, e de um instante após a ignição da mesma (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Em Portugal, os valores atualmente admissíveis para as velocidades de pico de partículas gerados por 

detonações de pegas de fogo, estão regulamentados na Norma NP 2074 de 2015. Antes de 2015, e 

naturalmente com parâmetros diferentes dos atuais, esta Norma NP 2074 vigorava desde 1983. 

Coincidindo com as nossas preocupações, relativas às repercussões da atividade extrativa no meio 

envolvente, participámos em 1989, no 3º Encontro Nacional de Geotecnia, realizado pela Sociedade 

Portuguesa de Geotecnia (SPG) do qual somos membro, no qual assistimos a uma comunicação com o 

título Análise de vibrações provocadas pelo desmonte a fogo em áreas urbanas (Pereira e Filipe, 

1989). No final deste encontro, estabelecemos contacto com o Geólogo Costa Pereira, um dos 

coautores da referida comunicação, sócio da empresa CÊGÊ – Consultores para Estudos de Engenharia, 

Lda, ao qual manifestámos algumas das nossas preocupações relativas às vibrações geradas na Pedreira 

da Madalena e suas interações com as construções existes na envolvente, e nomeadamente com a 

edificação, que se previa para breve, de uma importante urbanização licenciada pela Câmara Municipal 

de Vila Nova de Gaia (CMVNG). 

É de referir que já em 1988, foi manifestada, junto da Direção geral do Porto da Direção Geral de 

Geologia e Minas, a preocupação com o efetivo avanço de construções em torno da Pedreira da 

Madalena, eventualmente muitas delas clandestinas. Nos contactos havidos, e devidamente 
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documentados, com essa Direção Geral, solicitava-se que esta, enquanto entidade licenciadora e 

tutelar da atividade da Pedreira, interviesse junto da CMVNG para ações efetivas de travagem de tal 

tipo de edificações. 

Foi motivo de particular preocupação a edificação da urbanização de grande dimensão referida, 

denominada Urbicoope, mesmo nas proximidades da exploração (Figura 99). 

 

Assim, e recorrendo aos serviços da CÊGÊ, atrás referida, procedeu-se a uma sistemática recolha de 

dados de vibrações por iniciativa própria, nas zonas de fundação das construções da urbanização em 

causa (Figura 100). Todos os registos realizados, em grande número e espaçados no tempo, 

evidenciavam que as vibrações geradas cumpriam os limites impostos pela Norma NP 2074 de 1983. 

 

 

Figura 99 - Localização da Urbicoope relativamente à Pedreira da Madalena. (Imagem de 2003 - 

adaptada de Google Maps). 

 

Era mais que evidente que tal edificação seria, no futuro, um claro foco de eventuais reclamações no 

que diz respeito, principalmente, aos efeitos de vibrações propagadas a partir das bancadas ativas 

com desmontes.  
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Figura 100 - Exemplo de registo de vibrações realizados pela CÊGÊ na zona dos escritórios da 

Pedreira da Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Já próximo do final da construção destas habitações e início da sua ocupação, fomos confrontados com 

reclamações da Direção da Cooperativa Urbicoope, que imputavam responsabilidades à Pedreira da 

Madalena pelo facto de ocorrerem anomalias construtivas, como sendo por exemplo, fissuras em 

rebocos de diversas paredes das habitações. Em reunião para análise da situação com as partes 

envolvidas, foi apresentado um dossier com todos os registos de vibrações geradas pelas pegas de fogo 

na Pedreira, onde se evidenciava que nenhum dos registos ultrapassava os valores de vibrações 

permitidos pela Norma em vigor. Perante tal evidência, a reclamação deixou de surtir efeito e o caso 

ficou encerrado. 

É também de referir que este tipo de registo foi frequente não só na referida urbanização como em 

outros locais como, por exemplo, na Escola Secundária Inês de Castro. No Escritório da SEOP, esse 

registo era ainda mais frequente, dado ser o local de maior proximidade às zonas de desmontes. Este 

local servia de aferição para a metodologia de análise global das atenuações das vibrações geradas. Se 

nestes registos não fosse ultrapassado o valor de vibração máxima permitida pela Norma, 

provavelmente em toda a envolvente da Pedreira também não seria. A localização dos Escritórios 

seriam sempre o local mais desfavorável, quer em termos de topografia quer no que diz respeito à 

implantação geotécnica no maciço rochoso, quando comparado com todas as edificações de terceiros 
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em torno da Pedreira, tanto mais que a partir de 1988, o desenvolvimento das bancadas da Pedreira 

se estavam a fazer principalmente nas direções N e NW. 

 

4.5.3 Alteração dos diâmetros de perfuração 

 

No seguimento do controlo sistemático das vibrações implementado, afigurou-se fundamental repensar 

os diâmetros de perfuração levados a cabo nas diferentes bancadas que constituíam os desmontes da 

Pedreira da Madalena. Naturalmente que as bancadas superiores da Pedreira, por questões de maior 

proximidade a infraestruturas construídas, seriam aquelas em que era importante reduzir a carga 

instantânea de explosivos a detonar. Tal só seria executável recorrendo à diminuição do diâmetro dos 

cartuxos de explosivos usados nas pegas de fogo, o que implicaria, por sua vez, uma diminuição do 

diâmetro de furação. Em bancadas intermédias e mais profundas, esses diâmetros poderiam ser 

maiores, mantendo-se neste caso os diâmetros que eram praticados na Pedreira. A gama de diâmetros, 

variava assim entre a 2” (51 mm), e as 2”1/2 (64 mm), dependendo dos locais específicos onde as pegas 

de fogo teriam lugar. 

Apresentam-se de seguida, (Figura 101), resumos dos diversos diagramas de fogo, na altura, usados. 

 

Os acontecimentos relatados evidenciam uma clara atitude de antecipação face a problemas que 

previsivelmente viriam a ter lugar. Uma atitude “pró-ativa” foi desencadeada, a qual, no seguimento 

de muitas outras levadas a cabo antes e depois deste acontecimento, e no mesmo sentido de atuar 

por antecipação, vieram a desencadear sucessivos índices de confiança da comunidade local 

relativamente à atividade da Pedreira da Madalena. 
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Figura 101 - Parâmetros dos diagramas de fogo para bancadas superiores, intermédias e inferiores da 

Pedreira da Madalena. (Arquivo da SOLUSEL). 
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4.5.4 Operação de Taqueio  

 

Uma das operações mais onerosas da atividade extrativa em pedreiras é denominada de taqueio (Figura 

102). Esta ocorre sempre que blocos de dimensões superiores à capacidade de admissão do britador 

primário são produzidos na operação de desmonte, particularmente nas zonas de tamponamento / 

atacamento e quando desvios de furos ocorrem em direções opostas às frentes livres. Associada a estas 

razões, uma outra pode ser referida e que se relaciona com a fraturação do maciço rochoso. Não pode 

ser esquecido que, pelo facto de a Pedreira da Madalena estar situada em zona urbana, existem claros 

limites para a quantidade de explosivo a usar por pega de fogo em função da carga instantânea 

permitida, tendo em vista a minimização do nível de vibrações.  

 

 

Figura 102 - Operação de taqueio na Pedreira da Madalena (Guedes, 1993). 

 

Sempre que se produzem materiais com configuração indesejada, na gíria mineira denominados de 

blocos/matacões/Boulders, terá de ser implementada a operação de taqueio, que tem como objetivo 

fragmentar com explosivos, estes blocos, permitindo deste modo adequar o material para ser 

introduzido no britador primário. Ora, esta operação, que engloba atividades de perfuração, 

carregamento de explosivos e detonação realizada em simultâneo com a detonação de desmontes de 

bancada, traz consigo um conjunto de inconvenientes, a saber: 

 

 Alteração do ciclo de produção; 
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 Mão de obra acrescida; 

 Dificuldades relacionadas com questões de higiene, segurança e saúde; 

 Custos operacionais elevados; 

 Necessidade de fornecimento de ar comprimido e água; 

 Etc. 

 

Perante a necessidade de realizar taqueio e equacionados os inúmeros problemas a ele inerentes, por 

volta de 1989/90, procurámos estudar alternativas para esta operação, sendo na altura colocada a 

hipótese de se lançar mão de um martelo demolidor hidráulico para promover a necessária 

fragmentação dos blocos. Recorreu-se a um martelo Montabert BRH 1100. A sua utilização, se por um 

lado permitiu eliminar vários dos inconvenientes atrás listados, dada a dureza do granito da Madalena, 

evidenciou rendimento muito reduzido. Embora tivesse sido utilizado com alguma frequência nesta 

operação, esta máquina acabou por ser de grande utilidade, depois de montada numa escavadora, em 

operação de movimentação e fragmentação, quando necessária, de blocos que acabassem por entrar 

na câmara de fragmentação do britador BP 38 DD (Figura 103) e para os quais, dadas as suas formas e 

dimensões, tinham dificuldade em serem “mordidos” pelas forras deste britador primário. Uma simples 

ação de movimentação, promovida por este martelo, era muitas vezes suficiente para que os blocos 

passassem a serem fragmentados.  

 

 

Figura 103 - Câmara de fragmentação do britador BP 38 DD da Pedreira da Madalena (Arquivo da 

SOLUSEL). 

 

Já quanto a ações de impacto do martelo sobre estes blocos, com o intuito de os fragmentar dentro 

da câmara do britador, embora fosse algumas vezes um procedimento realizado, foram dadas 

instruções no sentido de as minimizar dados os efeitos secundários negativos que poderiam ocorrer, 

nomeadamente a descolagem das forras, particularmente as da bacia (fixas), bem como esforços 

indesejados nos rolamentos e elementos de fixação do pilão que suporta a forra móvel. De referir que, 
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em muitas situações, se recorria também à retirada direta destes blocos indesejados através de uma 

ponte rolante instalada na parte superior do pórtico de apoio à instalação e manutenção do britador 

primário (Figura 104). 

 

 

Figura 104 - Imagens do pórtico de apoio à instalação e manutenção do britador primário e operação 

de retirada de bloco de dentro da câmara de fragmentação (Arquivo da SOLUSEL) 

 

Estas operações passaram a ser diminutas a partir do momento em que se passou a usar uma máquina 

de carga das unidades transportadores, com balde de descarga pelo fundo. Esta solução equivalia a 

realizar um controlo da granulometria/blocometria do material a entrar no britador primário.  

A dado momento, em contactos com colegas com experiência em unidades extrativas no estrangeiro, 

surgiu a hipótese de promover a operação de taqueio, recorrendo ao impacto sobre os blocos de uma 
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massa metálica largada em altura, promovendo uma ação de compressão sobre estes que, por sua vez, 

gera forças trativas no interior do próprio bloco de rocha a fragmentar. 

As dimensões e peso dessa massa metálica foram calculadas a partir dos seguintes raciocínios: a 

máquina a usar para a elevação da massa metálica era a que existia disponível na Pedreira da 

Madalena, que servia para carga das unidades móveis de transporte de material desmontado desde as 

frentes até à instalação de fragmentação e que possuía um balde de abertura pelo fundo (ideal para 

libertar a massa exatamente na vertical da posição pretendida); a massa metálica deveria ter o máximo 

peso possível, até ao limite de capacidade de elevação da escavadora e não gerando oscilações 

excessivas desta no momento de a libertar para a sua queda gravítica; que tipo de metal constituinte 

dessa massa e onde a adquirir; previsão de locais para esta operação sobre rocha aflorante nas 

proximidades das frentes de desmonte; prever a forma da massa, tendo em conta que a forma esférica 

é a ideal mas que, em termos práticos e de economia, uma outra forma poderá ser viável. 

 

No final dos estudos realizados, foi adquirida uma massa metálica de aço, cilíndrica, com as dimensões 

aproximadas de 100 cm de altura e 100 cm de diâmetro e com um peso de aproximadamente de 6 

toneladas (Figura 105). 

 

Figura 105 - Imagens de ensaio da operação de operação taqueio, na Pedreira da Madalena, 

recorrendo ao uso de um cilindro de aço (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Esta solução para a realização da operação de taqueio esteve em funcionamento por um largo período 

de tempo, advindo dela inúmeras mais valias. 
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4.5.5 Mercado de Enrocamento 

 

A dada altura, e perante algumas solicitações de fornecimento de material de enrocamento para obras 

de contenção marítima, e tendo em conta a dificuldade de adaptação do diagrama de fogo para esse 

fim sem alterar drasticamente os produtos destinados para a produção de agregados, foi ponderada a 

possibilidade de eliminar toda a atividade de taqueio e realizar uma sistemática stockagem de blocos 

de dimensões superiores à admissão do britador primário, que sempre eram gerados, com origem 

principalmente nas zonas superiores das bancadas e que correspondiam às zonas de tamponamento 

dos furos para as pegas de fogo (Figura 106). 

 

 

Figura 106 – Algumas pilhas de stocks de material para enrocamento no interior da corta da Pedreira 

da Madalena. (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Esta ação pôde ter lugar pela ocorrência conjunta de dois fatores: existência de espaço na Pedreira 

da Madalena para a referida stockagem e o facto da sua localização ser privilegiada face à zona 

costeira. Como exemplo de obras que contemplaram material de enrocamento oriundo da Pedreira da 

Madalena, referem-se os molhes do Douro, enquanto obra de proteção e regularização da 

navegabilidade na foz do rio Douro, bem como a obra da Douro Marina da Afurada, em Vila Nova de 

Gaia (Figura 107 e Figura 108). 

 

Esta iniciativa, transformou o inconveniente da existência da operação de taqueio numa oportunidade 

de produção avançada para um mercado que estava a emergir, que é o mercado das obras marítimas. 
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Figura 107 - Localização das obras dos molhes do Douro - a) - e Douro Marina, na Afurada – Vila Nova 
de Gaia b) (Imagem de Google Earth). 

 

 

Figura 108 - Pormenores da fase de construção do molhe sul da barra do Douro (Brochura do 

Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) construtor dos molhes do Douro). 

 

Só esta obra dos molhes do Douro, realizada no ano de 2005, é responsável pelo pico na produção da 

Pedreira da Madalena, como é bem visível no gráfico da Figura 91, e que contrasta com a tendência 

geral de decrescimento da produção da Pedreira. Mais adiante, voltaremos a este assunto portador de 

outros interessantes pormenores. 

A partir do final da década de 80 do século passado, até praticamente a 2013, ano em que a Pedreira 

terminou a sua atividade extrativa (assunto abordado mais adiante no Subcapítulo 4.16), foi produzido 

e vendido material para enrocamento e, praticamente até 2018, houve possibilidade de venda deste 

tipo de produto pelo facto de este constituir um considerável stock existente na Pedreira da Madalena 

e o mercado se encontrar em plena atividade. 

 

a) 
b) 
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4.5.6 Eliminação do paiol local de armazenamento de explosivos 

 

A Pedreira da Madalena, desde os seus primórdios, foi abastecida de explosivos industriais pela 

empresa Explosivos da Trafaria. O fornecimento dos explosivos e restantes artefactos necessários para 

a realização dos desmontes, era feito por esta empresa em camião, e os produtos armazenados nas 

instalações da Pedreira num paiol e paiolim, infraestruturas devidamente licenciadas e vigiadas de 

forma permanente (Figura 109 e Figura 110). Esta estrutura estava dimensionada para a capacidade 

para armazenamento de 2500 Kg de explosivos. 

 

 

Figura 109 – Entrada e estrutura de barreira envolvente ao paiol da Pedreira da Madalena (visível a 

sua parte superior) (Arquivo da SOLUSEL). 
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Figura 110 - Extrato de planta de 1985 do processo de licenciamento do paiol e paiolim da Pedreira 

da Madalena (Arquivo SOLUSEL). 

 

A dada altura, entre 1986 e 1990, com a intenção de diminuir o pessoal inerente a esta vigilância, que 

era composto, no mínimo, por 6 vigilantes, foi tomada a decisão de prescindir destes depósitos locais 

de armazenamento de explosivos. Esta decisão foi passível de ser tomada em virtude de, na zona da 

Maia, passar a existir um grande armazém distribuidor que era abastecido pela empresa SPEL – 

Sociedade Portuguesa da Explosivos SA. Deste modo, estava facilitado o fornecimento destes recursos 

nos dias em que a Pedreira tinha planos de realização de pegas de fogo. Esta nova prática, para além 

de proporcionar a diminuição do pessoal, eliminou uma grande quantidade de inconvenientes 

relacionados, principalmente, com questões de segurança. 

 

4.5.7 Montagem da segunda linha da instalação de britagem 

 

Como é do conhecimento geral, Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1986. 

Neste ano, foram assinados no Mosteiro dos Jerónimos, pelo Governo da altura, os documentos dessa 

adesão. 
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No seguimento desta adesão, de imediato ocorre uma grande chegada de fundos comunitários a 

Portugal e, com ela, um importante incremento das obras públicas. Como foi referido anteriormente 

(ver 4.3.4), a própria decisão de compra dos terrenos onde a Pedreira da Madalena estava implantada 

teve por base esta expectativa de grande desenvolvimento do setor das obras públicas. 

 

Na sequência destes acontecimentos, urgia aumentar a produção da Pedreira e diversificar a gama de 

produtos finais produzidos pela instalação de fragmentação e classificação. 

O facto do terreno, nessa época, já ser propriedade da SEOP, facilitou imenso a realização deste 

projeto de ampliação e versatilidade da instalação de transformação e da reestruturação global de 

toda a atividade produtiva da Pedreira, nomeadamente as ações adstritas ao setor de extração. Para 

efetivar esse aumento e diversidade de produção, afigurou-se necessário projetar uma segunda linha 

de fragmentação e classificação a partir do stock de pré-britado.   

Nos esquemas que a seguir se apresentam, é possível identificar o ramo existente da instalação de 

transformação e o que diz respeito à nova linha projetada em 1987 e que entrou em funcionamento 

em 1989 (Figura 111 e Figura 112). 

Como nota complementar, refere-se que o britador BARMAC presente nos esquemas das Figura 147 e 

Figura 148, só viria a ser instalado em 1996, por razões que adiante se explicarão. 

 

Nós próprios, somos testemunha da grande quantidade de projetos lançados para execução de obras 

públicas a partir de 1986 até por volta de 1995. A SEOP inúmeras vezes solicitou a nossa colaboração 

técnica no estudo de obras em concurso, particularmente naquelas onde eram requeridas atividades 

de escavação subterrânea e a céu-aberto. A título de exemplo, referimos a obra da EDP – Eletricidade 

de Portugal de Derivação Provisória da Barragem de Touvedo, associada ao Aproveitamento 

Hidroelétrico do Alto Lindoso e a obra do IP4 do Troço Amarante – Campeã. 
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Figura 111 - Esquema da instalação de fragmentação e classificação já contemplando a segunda linha 

(Ramo Novo) (Arquivo da SOLUSEL). 
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Figura 112 - Esquema, em planta, da instalação de fragmentação e classificação já contemplando a 

segunda linha (Arquivo da SOLUSEL). 

 

A construção desta nova linha da instalação de transformação (Figura 112) deveria ser implementada 

num curto intervalo de tempo para minimizar as paragens de toda a instalação, uma vez que o mercado 

da época estava em pleno. Já com esta nova linha, a produção da Madalena atinge um pico máximo 

histórico entre 1990 e 1991. 

Para acelerar a implementação desta segunda linha, foi necessário projetar um novo túnel sob a pilha 

de pré-stock, semelhante ao já existente para alimentação da linha antiga de transformação. Este 

novo túnel destinou-se à recolha de material para alimentação da nova linha. Foi integralmente 

contruído em betão. Uma parte dos elementos deste túnel foram pré-fabricados e a montagem de toda 

esta infraestrutura foi realizada durante um período de fim-de-semana. Em relação a máquinas novas 

a instalar, refere-se um novo britador secundário (BERGEAUD BCs 4´1/4), um outro britador terciário 

(BABBITLESS, LG 36 FHF – recuperado da obra de construção do IP4 – troço Amarante Campeã - 

realizada pela SEOP em consórcio) e dois grupos de crivos (CVB 1540 e CVB 1845) e os respetivos 

tapetes transportadores de ligação. Toda esta maquinaria foi instalada sem interromper a linha inicial 

de produção, ficando somente para um pequeno intervalo de tempo as respetivas conexões entre as 

duas linhas.  
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No digrama da Figura 112, é possível observar a existência de um britador de eixo vertical BARMAC, 

que só seria instalado muito mais tarde. Adiante falaremos sobre este britador e a razão de ser dele 

nesta segunda linha de britagem. 

A segunda linha instalada (Figura 113) veio responder especificamente, mas não só, ao aumento da 

produção de britas e gravilhas, em particular procuradas para os denominados betões bombados que 

estavam em grande crescimento. A solução de colocação de betões em edificações com vários pisos 

em altura, recorrendo a gruas e baldes de betão, encontrava-se numa fase de redução de atividade, 

dados os rendimentos conseguidos com o recurso a bombas de betão. 

 

 

Figura 113 - Instalação de britagem e classificação da Pedreira da Madalena já com a segunda linha 

instalada (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Como conclusão, será relevante considerar a construção desta nova linha da instalação de 

transformação como potenciadora de uma polivalência significativa para satisfazer a procura de 

produtos com diferentes granulometrias. Na prática, cada uma das linhas da instalação, estaria 

vocacionada para produção de granulometrias específicas. 

 

4.5.8 Renovação geral de equipamentos de perfuração, carga e transporte 

 

Ora, as alterações aqui referidas na instalação de transformação obrigaram à implementação de 

profundas remodelações na área da extração, envolvendo investimentos avultados quer ao nível das 

atividades de perfuração quer nas de carga e transporte. Em 1989, foi necessário adquirir um novo 
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equipamento de perfuração, um ROC 612 HC da Atlas Copco (Figura 114), agora munido de um martelo 

hidráulico COP 1238 ME. Esta máquina tinha a particularidade de possuir a coluna de perfuração 

acoplada a um braço articulado que permitia uma maior facilidade de manobra e a realização de vários 

furos sem ter que movimentar o corpo principal da perfuradora, uma solução interessante para a 

realização da primeira bancada da exploração. 

 

 

Figura 114 - Imagens do ROC 612 HC da Atlas Copco adquirido para a Pedreira da Madalena em 1990 

(Arquivo da SOLUSEL). 

 

4.5.9 Antecedentes históricos da perfuração na Pedreira da Madalena 

  

Em termos históricos, é interessante referir que na memória descritiva do pedido de licenciamento da 

Pedreira da Madalena, datado de 1971, é apresentada como solução de realização da operação de 

perfuração, o recurso a máquinas do tipo Wagon Drill, modelo BVB 23 de fabrico Atlas Copco (Figura 

115), equipados com martelos pneumáticos BBC 120, com 69 Kg de peso. A certa altura, em paralelo 

com este sistema de perfuração, passou-se a contar com uma perfuradora do tipo ROC 301, também 

da Atlas Copco, equipado com martelo pneumático BBE 57. Estes equipamentos não conseguiam 

velocidades instantâneas de avanços de perfuração superiores a 50 cm/minuto. Posteriormente, 

prescinde-se dos Wagon Drill`s e é adquirido um ROC 601 da Atlas Copco, também pneumático que 

funcionaria em simultâneo com o ROC 301. 
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 Figura 115 - Wagon Drill BVB 23 da Atlas Copco, em atividade na Pedreira da Madalena (Arquivo da 

SOLUSEL). 

 

A partir de 1987, entra-se na fase da perfuração hidráulica com a aquisição de um ROC 712 H da Atlas 

Copco, equipado com um martelo COP 1238 ME (Figura 116). Este conseguia velocidades instantâneas 

de avanço superiores a 1,20m / min. 

 

Figura 116 - Imagens do ROC 712 H da Atlas Copco adquirido para a Pedreira da Madalena em 1987 

(Arquivo da SOLUSEL) 

 

Durante a década de 80 do século passado, começavam a vulgarizar-se o uso de bits de perfuração 

com botões. Anteriormente, na Pedreira da Madalena, fruto de uma rotina de registo dos rendimentos 

de diversos tipos de bits, já tinha ocorrido uma substituição dos bits com pastinhas em cruz por bits 

com pastilhas em X (Figura 117). 
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Joaquim Lima, na sua Dissertação de Mestrado Otimização do processo de perfuração em maciços 

rochosos: consequências técnico-económicas (Lima, 2014), salienta que:  

 

“O desgaste das ferramentas de corte na perfuração de maciços rochosos sempre foi um fator 

preponderante na escavação de rochas duras. Este fator não está apenas relacionado com os 

custos de material e de pessoal decorrentes da manutenção do bit e da sua substituição, mas 

também no do impacto direto e negativo no desempenho da perfuração aquando de bit 

desgastado. O desgaste das ferramentas de corte na perfuração de maciços rochosos pode ser 

definido como um processo contínuo de perda de material a partir das superfícies dos botões 

devido ao contacto mecânico e ao movimento relativo dos botões sobre a superfície da rocha 

…  Na perfuração o conhecimento do desgaste do aço de perfuração permite estimar as 

melhores opções e os custos envolvidos nesta operação. Esta análise só é possível, quando se 

compilam dados e se pode tornar esses dados trabalháveis em bases de dados …” (Lima, 2014). 

 

Daí que na Pedreira da Madalena, desde o início da sua atividade, foram criados procedimentos para 

controlo do desgaste das diferentes ferramentas das colunas de perfuração. Como exemplo de uma 

forma de registo da atividade de um bit de perfuração, segundo a metodologia de gestão do aço de 

perfuração implementada na Pedreira da Madalena, apresenta-se uma ficha criada para esse efeito, a 

qual disponibiliza informação para a determinação dos momentos de afiação dos bits e cálculo da vida 

útil destes elementos (Figura 118). Esta era elaborada pelo Encarregado da Pedreira, Sr. Manuel Castro 

Gomes a partir de apontamentos realizados pelo operador da máquina de perfuração. Registos 

análogos, eram realizados para os restantes elementos da coluna de aços de perfuração, 

nomeadamente para encabadouros, varas e uniões. 

 

 

Figura 117 - Bits de perfuração em cruz e em X (Sandvik in Cavadas, 2012) 
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Aquando da aquisição do novo equipamento de perfuração, ROC 612 HC da Atlas Copco, foram testados 

os bits de botões e comparadas as performances destes relativamente aos bits com pastilhas em X. Os 

resultados das referidas comparações evidenciaram que os bits de botões, numa análise técnico 

económica, se apresentavam vantajosos. Analogamente, em determinado momento, também 

passaram a usar-se varas tipo Speedrods, eliminando as uniões de ligação entre varas, elementos de 

desgaste acentuado e de perda relevante de energia ao longo da coluna de aço. Esta opção de 

substituição das varas de aço, viria a permitir uma vida útil destes acessórios de perfuração que poderia 

chegar aos 3 000 metros por jogo, quando no sistema anterior (com a utilização de uniões), só se 

chegaria a cerca de 2 000 metros. De salientar o procedimento, que é assinalado nas observações da 

ficha de controlo da vida útil dos elementos de aço de perfuração (Figura 118 – nota 2), que indica a 

necessidade de trocas da sequência das varas na realização de cada furo, aquando da mudança do bit. 

Os referidos procedimentos na Pedreira da Madalena para controlo da vida útil dos diversos 

componentes do aço das colunas de perfuração, foram fundamentais para estas comparações.   

A partir desta altura, foram estes bits que passaram a ser usados na Pedreira. 

 

Figura 118 - Bit usado na Pedreira da Madalena com a numeração romana e de uma ficha de controlo 

da vida útil, reconstituia em 2019 pelo Colaborador da SOLUSEL, Manuel Castro Gomes, antigo 

Encarregado da Pedreira (Arquivo da SOLUSEL). 
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Na Pedreira da Madalena sempre existiu um sistema de afiamento de bits, sendo que com a entrada 

dos bits de botões foi realizado um estudo de viabilidade para a aquisição de um equipamento 

automático para aguço deste tipo de bits. É conhecida a mais valia deste procedimento de aguço de 

bits. Com sucessivos ciclos de afiação, podem conseguir-se valores de metros perfurados, com um 

único bit, superiores em 4 vezes aos registados na ausência destes (Figura 119). 

 

 

Figura 119 - Gráfico teórico de rendimento, em metros perfurados, de bits de perfuração com e sem 

ciclos de afiação (Liljekvist, 1990). 

 

Segundo Lima (Lima, 2014),  

“A afiação dos bits deve ser efetuada nas seguintes circunstâncias:  

 A superfície de desgaste dos botões ultrapassar um terço do diâmetro do botão; 

 Diminuição do ângulo dos botões periféricos; 

 Evidência de fadiga (”snake skin”) na superfície dos botões; 

 Diminuição da velocidade de penetração.  

 

A afiação dos bits tem as seguintes vantagens: 

 Maior velocidade de penetração; 

 Aumento do tempo de vida útil do acessório; 

 Menores desvios de perfuração.” (Lima, 2014)  
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O referido estudo de viabilidade comparou equipamentos de afiação de 4 potenciais fornecedores, na 

altura implantados em Portugal. Na análise comparativa realizada, foram parâmetros de decisão, para 

além do preço, a potência do motor do equipamento, meio de pressão, o peso e o tipo de 

suporte/fixação dos bits. O equipamento selecionado foi o da marca SANDVIK, modelo Sancone A 

(Figura 120). 

 

Figura 120 - Equipamento de afiação de bits de botões, marca SANDVIK, modelo Sancone A (Arquivo 

SOLUSEL). 

 

Este equipamento apresentava, à partida, uma vida útil muito superior ao sistema manual 

anteriormente usado na Pedreira da Madalena. O equipamento eleito entrou em atividade no início de 

1992. 

 

Em virtude do britador primário ter passado a alimentar as duas linhas de transformação, o seu tempo  

de atividade foi acrescido. Para se garantir uma alimentação deste primário, de acordo com este novo 

regime de trabalho, foi necessário adquirir mais unidades de carga e transporte de material das frentes 

de desmonte. Foi adquirida uma escavadora CAT 245, com balde de descarga pelo fundo da Caterpillar. 

Como exemplo dos procedimentos que levaram à aquisição do mais diverso equipamento neste 

importante projeto de reestruturação da Pedreira da Madalena, apresenta-se um quadro comparativo, 

na altura realizado, que permitiu chegar à conclusão que a referida escavadora representava a melhor 

opção a levar à prática (Tabela 5). 
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Marca/Modelo Representante 
Preço 
com 

desconto 

Prazo de 
Entrega 

Formação de 
Manobradores 
e Mecânicos 

Características 
Técnicas 
Principais 

Obs. 

LIEBER R.974 
Salvador Caetano 

(Gaia) 

72.000 

contos 

30 / 45 

dias 
Muito bom Muito bom 

No caso de 
se optar por 

uma 
máquina 
nova é 

capaz de 
justificar a 

diferença de 
preço para a 

AKERMAN 

AKERMAN 

HD25D 

Volvo          

(Leiria e Gaia) 

63.000 

contos 

30 / 45 

dias 
Bom Bom 

Tem a 
vantagem 
de custar 

menos 5.600 
contos 

CAT 245 
STET            

(Maia) 

68.830 

contos 

Não 

indicado 
Sofrível Bom 

A assistência 
STET tem 
vindo a 

baixar de 
qualidade o 
que também 
poderá ter 
reflexos na 
usada da 
Escócia 

CAT 245 
Usada      

(Escócia) 

52.000 

contos 
Imediato Não indicado 

Depende do 

estado 
Ver com J. 

Sorret 

 

Tabela 5 - Tabela comparativa de modelos de escavadoras, realizada no âmbito do projeto de 

reestruturação da Pedreira da Madalena em 1991. 

 

As diversas decisões tomadas foram sempre validadas superiormente, nomeadamente com a 

colaboração dos mais diversos quadros da FOUGEROLE (até 1990) e da EIFFAGE (a partir de 1991). A 

título de exemplo, refere-se um relatório (Anexo 7.7), datado de 15 outubro de 1990, resultante de 

uma visita de um quadro superior dos serviços de equipamento da FOUGEROLLE, Engenheiro J. Sorret, 

a vários locais, incluindo a Pedreira da Madalena, no sentido de avaliar e propor estratégias neste 

processo de importante reestruturação. 

Não seguindo o procedimento atrás referido, foram também adquiridos nesta altura 3 dumpers Euclid 

R32 de 32 toneladas cada um (Figura 121), que vieram substituir dumpers Terex R 17 de 17 toneladas, 

já em fim de vida, bem como uma pá carregadora Michigan L190 de cerca de 10 toneladas de 

capacidade, esta destinada a apoiar em diversas atividades de carga.  

 

Se por um lado ela está imbuída de alguma racionalidade, muitas vezes estas opções podem levar a 

resultados não completamente vantajosos, como foi o caso da aquisição interna da pá carregadora 

Michigan L190, máquina que viria a apresentar prematuramente problemas técnicos relevantes. 
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Figura 121 - Imagens dos dumpers Euclid R32 adquiridos para a Pedreira da Madalena em 1990  

(Arquivo da SOLUSEL). 

 

4.5.10 Compra de um britador BP 38 alternativo 

 

Ainda nos finais da década de 80 do século passado, houve oportunidade de aquisição de um britador 

primário BP 38, em tudo idêntico ao instalado na Pedreira da Madalena. Esta oportunidade surge 

através dos conhecimentos de um colaborador da SEOP que, na altura, trabalhava nos estaleiros 

centrais da empresa em S. Gens, Senhora da Hora. Este britador a adquirir fazia parte de um lote de 

sucata vendido pela EDP. Esta máquina estava a ser comercializada, a peso, por um industrial da área 

das sucatas. Verificadas as condições deste britador, nomeadamente o seu maquinismo e veio 

principal, estrategicamente foi decidida a sua compra, ficando esta máquina a constituir uma reserva 

de peças para o BP 38 DD em atividade na Pedreira da Madalena.  

Uma atividade morosa e originadora de interrupções do processo de britagem relaciona-se com a 

necessidade frequente de mudança de forras móveis acopladas ao veio central deste primário. Em 

média, só esta operação, poderia levar pelo menos 1 semana. Recorrendo a forras antigas, gastas e, 

por isso, inoperacionais, algumas delas estrategicamente colocadas em bancadas da Pedreira a servir 

de refugio para equipas de operadores de explosivos se abrigarem nos momentos de detonação de 

pegas de fogo, chegou-se a realizar ensaios de criação de novas forras com recursos internos da SEOP, 

Estas decisões de aquisição não foram as ideais, uma vez que, em alternativa à aquisição de 

equipamento novo, tivemos que optar por soluções de compra de equipamentos já disponíveis no 

Grupo, como forma de rentabilizar os recursos internos. Esta realidade, estrategicamente foi imposta 

superiormente. 
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nomeadamente por processos especiais de soldadura de cunhas de aços altamente resistentes. Essas 

cunhas eram, por sua vez, obtidas por corte em forras também antigas e existentes da Pedreira. 

 

Na Figura 122, é possível ver uma dessas forras, na base da qual ainda existem vestígios desses ensaios 

de soldadura. 

 

 

Figura 122 - Forra gasta do britador BP 38 DD, com vestígios de ensaios de soldadura na tentativa de 

recuperação dessa forra (Arquivo da SOLUSEL) 

 

Se tal tipo de solução fosse viável, a Pedreira poderia passar a contar com um stock permanente de 

forras para o britador BP 38 DD para substituição, uma vez que eram inúmeras as forras gastas 

existentes. Essa solução, tornaria o processo de substituição mais rápido e com eventuais reduções de 

Não serão alheios a esta tentativa de experimentação os nossos antecedentes enquanto formando 

de um Curso de Eletromecânica realizado na Escola Técnica da Régua de 1969 a 1973. Após esse 

Curso, e já em funções da APDL (de 1973 a 1980), exercemos funções como estagiário de 

eletromecânica e referenciador de documentação técnica, o que nos obrigou a conhecer diversos 

tipos de equipamentos mecânicos e a contactar com oficina de tornos mecânicos, serralharia, 

soldadora, caldeiraria, etc. Por exemplo, o acompanhamento da substituição do veio principal de 

um motor de um grande rebocador da APDL, da marca WERKSPOOR, que se tinha danificado, 

substituição essa que foi realizada em espaço confinado de casa das máquinas desse rebocador, foi 

uma das experiências pessoais mais formativa e gratificante que tivemos oportunidade de vivenciar. 

A referida danificação foi detetada a partir da observação de limalhas de aço presentes no filtro de 

óleo do motor, resultantes de desgastes indevidos que geraram microfissuras no veio e que 

acabaram por evoluir, levando-o à rotura.  
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custos, relativamente à aquisição de forras novas. Tal solução, porém, mostrou-se tecnicamente 

inviável. 

Ora, com a compra, a baixo preço, deste britador BP 38 usado, passou-se a poder contar, 

permanentemente, no local, com um veio central munido da respetiva forra nova, pronta a usar. Mal 

se afigurasse necessária a substituição da forra em atividade, bastava somente retirar o veio em serviço 

e substituí-lo pelo que estava estacionado nas proximidades. Esta operação não durava mais do que 

um dia, com eventual recurso a horas extraordinárias de trabalho. O veio removido, passava a estar 

disponível para dele ser retirada a forra velha e substituída por uma nova, sendo que esta atividade já 

não interferia na produção da instalação de britagem primária. A colocação de uma forra nova 

englobava a retirada da já gasta, a limpeza do zinco que eventualmente ficava junto ao núcleo que, 

por sua vez estava chavetado no veio. A colocação da nova forra comportava a delicada operação de 

fusão e vazamento de zinco entre a nova forra e o referido núcleo (Figura 123). 

 

 

Figura 123 - Veio do britador BP 38 a ser maquinado, esquema em corte da localização do veio no 

interior do britador e imagens da fusão de zinco para colocação de novas forras na Pedreira da 

Madalena (Catálogo Concasseurs Giratoires Primaires – Babbitless, sem data), (Arquivo SOLUSEL). 
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O mesmo se poderá dizer sobre a substituição de todo o maquinismo de promoção da rotação e do 

movimento de excentricidade desta máquina que, com a possibilidade de poder sempre contar com 

um maquinismo alternativo, esta operação podia ser encurtada de 2 semanas para meio dia. Esta 

ocorrência, na maior parte das vezes, não era previsível. 

A única operação morosa que não poderia ser encurtada pela presença do referido britador primário 

alternativo, era a da substituição das forras fixas da bacia do BP 38 DD. No entanto, o desgaste destas 

forras é bem observável e a sua substituição poderia ser programada atempadamente. Nesta situação, 

recorria-se a uma operação complementar de aumento do volume de material de pré-stock, retirando 

com uma pá carregadora, material do cone de material britado e colocando-o em espaço adjacente a 

este cone. A par desta remoção de material da pilha, aumentava-se o tempo de atividade do BP 38 DD 

em horas extraordinárias. Com um volume considerável de material pré-britado, agora armazenado 

numa pilha de dimensões muito maiores, era possível manter as linhas de produção da instalação de 

transformação em funcionamento, parando-se o setor da britagem primária somente para as atividades 

de mudança das referidas forras. A minimização do tempo de substituição também era implementada 

com a presença do martelo demolidor BRH 1100, anteriormente referido (ver 4.5.4), que auxiliava na 

operação de descolagem das forras a substituir. 

 
 

4.6 A Lei 89/90 – O Plano de Recuperação Paisagística (1990 – 1993)  

 

O Decreto-Lei 89/90, de 16 de março de 1990, que veio substituir o Decreto-Lei 227/82, que tinha 

surgido para reformular e unificar a legislação sobre a exploração de pedreiras até aí 

existente, estabelece pela primeira vez obrigações relativas às questões de preservação da qualidade 

do ambiente e da recuperação paisagística dos espaços onde a atividade extrativa de pedreiras tem 

lugar. No Capítulo VI desta nova Lei, intitulado precisamente Da preservação da qualidade do 

ambiente e da recuperação paisagística, respetivamente no Artigo 44º, estabelecem-se regras para 

a minimização dos impactes ambientais da atividade extrativa e definem-se princípios para a 

implementação da recuperação paisagística das áreas intervencionadas com a exploração. Todas as 

novas pedreiras a serem licenciadas deveriam apresentar planos que permitissem a minimização dos 

impactes ambientais e projetos de recuperação paisagística. As pedreiras já em laboração, como é 

referido no nº 6 do Artigo 44º, disporiam de um ano para entregarem às entidades tutelares da 

atividade esses planos e projetos. 

A entrada em vigor desta Lei obrigou a SEOP, pela primeira vez, a equacionar soluções para a 

implementação deste novo conceito, denominado de recuperação paisagística do espaço escavado. E 

segundo essa mesma Lei, essa solução teria que ser apresentada até ao fim de março de 1991. 

Em 1990, o volume escavado na Pedreira da Madalena pode ser estimado em cerca de 6 000 000 de m3 

(Figura 124).  
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Perante a obrigatoriedade de cumprir a referida Lei, podemos realçar um conjunto de problemas que 

a mesma levantou, em função do volume escavado e das divesas morfologias presentes nos limites da 

corta da Pedreira. De facto, a cavidade gerada pela exploração era de dimensões apreciáveis, 

nomedamante uma área à superficie de cerca de 12 hectares (uma élipse com eixos de 

aproximadamente 500m e 300m). A profundidade atingida com a praça inferior era da ordem dos 90 

metros, apresentando esta uma área de aproximadamente 5 hectares. Os taludes presentes a limitar 

esta cavidade, possuiam inclinações variadas, sendo que alguns se apresentavam com iclinações sub-

verticais e de difícil acesso, nomeadamente, o talude Leste, atrás do qual passa a linha do Norte da 

CP, a cerca de 75 metros do bordo da escavação. Qualquer solução a propor para recuperação da 

Pedreira devería considerar a necessidade de estabilização, principalmente, deste tipo de taludes. 

 

 

Figura 124 – Dimensões da corta da Pedreira da Madalena até setembro de 1997 (Arquivo da 

SOLUSEL). 

 

Na altura, num momento de franca atividade extrativa da Pedreira (estava Portugal a viver o 4º ano 

de integração na Comunidade Económica Europeia), houve necessidade de reunir com a Direção da 

SEOP a fim de equacionar o modo de fazer face às exigências do Decreto-Lei 89/90 (decreto-Lei 89/90), 

que sem qualquer dúvida, era para se cumprir. 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

218 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

Ora, uma primeira questão analisada diz respeito ao facto desta nova Lei não se encontrar devidamente 

regulamentada, sendo, por esse facto, omissa sobre “os modos” de implementação da enunciada 

recuperação paisagística. 

Fruto desta realidade, foi entendido que, dentro do Grupo FOUGEROLLE, deveriam ser consultados 

especialistas de diversas áreas, nomeadamente os arquitetos da empresa PROJETUD (empresa do 

Grupo), para em conjunto iniciarem um processo criativo de idealização de uma solução a propor para 

o cumprimento da Lei. 

Ao mesmo tempo, foi solicitada numa reunião entre elementos da SEOP, acompanhados por 

responsáveis da PROJETUD e o responsável pelo Pelouro do Urbanismo da Câmara Municipal de Gaia, 

Arquiteto Nuno Portas, afim de se estabelecerem regras e metodologias para abordar esta questão da 

recuperação paisagística da Pedreira. Em função das omissões do Decreto-Lei 89/90 (Decreto-Lei 

89/90), atrás referidas, pretendeu-se com esta reunião criar sinergias entre diversas entidades que, 

seguramente, teriam, mais tarde ou mais cedo, de intervir a diferentes níveis na solução a adotar.  

 

4.6.1 Apresentação do primeiro Plano de Recuperação Paisagística (PRP) em 1991 

 

A primeira hipótese de solução para recuperação do espaço escavado da Pedreira da Madalena, previa 

a ocupação da praça inferior da Pedreira, finda a exploração, com um complexo de lazer que 

englobaria uma zona rústica, campos de ténis, piscinas e estruturas afins. Sobre todos os taludes, 

exercer-se-iam operações de contenção e estabilização, por meios técnicos na altura disponíveis, 

tentando preservar esteticamente o aspeto textural dessas superfícies, autênticas falésias, e segundo 

as indicações preconizadas pelo gabinete de arquitetura da PROJETUD. Deste modo, a paisagem geral 

desses taludes, exibiria algo semelhante a um anfiteatro natural. Adaptando pistas de circulação já 

existentes no interior da Pedreira, criar-se-iam acessos adequados à plataforma de lazer, respeitando 

inclinações e dimensões passíveis de comportar a circulação em condições de segurança de qualquer 

tipo de viaturas. Nos terrenos, propriedade do Grupo, envolventes da zona de escavação, haveria lugar 

para complexos habitacionais de diferente tipologia, respeitando todas as diretivas oriundas do Plano 

Diretor Municipal (PDM) do Município de Vila Nova de Gaia. Na Figura 125, e segundo o Projeto 

elaborado pela PROJETUD, apresenta-se a planta geral de todo o complexo a construir, englobando as 

estruturas interiores e exteriores da Pedreira da Madalena, tendo em vista a recuperação e reconversão 

de todo o espaço. Na Figura 126, recuperam-se perfis em várias direções esclarecedores do Projeto. 
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Figura 125 - Planta de projeto de recuperação e reconversão dos espaços da Pedreira da Madalena, 

segundo Projeto da PROJETUD (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Figura 126 - Dois cortes (segundo linhas a vermelho na Figura 125) elucidativos da morfologia final de 

base da corta da Pedreira da Madalena e projeções de estruturas a construir (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Será interessante realçar, observando na Figura 126, que o projeto de recuperação apresentado já 

englobava a recuperação e reconversão de terrenos não pertencentes ao Grupo, nomeadamente a zona 

inferior esquerda que corresponde à localização da referida pedreira de José Pereira Zagallo (Figura 
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66), propriedade, na altura, da CMVNG. Tal inclusão, é uma imagem da sintonia existente entre a SEOP 

e a gestão municipal do território a recuperar por imperativo da Lei. 

O documento produzido (Figura 127), que sustenta a solução descrita, foi elaborado entre março de 

1990 e março de 1991 e apresentado nesta última data à Direção Geral de Geologia e Minas, entidade 

responsável pelo licenciamento deste tipo de soluções para a recuperação paisagística de pedreiras. 

Note-se que tal apresentação cumpre o estipulado na Lei que refere que pedreiras já em laboração 

teriam um ano para apresentar este tipo de plano à tutela. O referido relatório, foi também 

endereçado para análise à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRn), 

antiga Comissão de Coordenação da Região Norte (CCRN), entidade prevista na Lei como tendo que 

emitir também parecer sobre este tipo de matérias, bem como à CMVNG. 

 

 

Figura 127 - Capa do relatório de Projeto de PRP apresentado em março de 1991 para cumprimento 

do estabelecido no Decreto-Lei 89/90 (Arquivo da SOLUSEL). 

 

4.6.2 Outras medidas na área da segurança e preservação ambiental  

 

Do relatório elaborado, fazem parte e são descritas, também diversas outras medidas a serem 

desenvolvidas e implementadas da área da segurança e preservação ambiental ainda durante a 
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exploração. De notar que, na redação do Decreto-Lei 89/90 (Decreto-Lei 89/90), são vagas as 

indicações sobre as medidas a tomar para preservação da qualidade do ambiente, chegando mesmo a 

sugerir que os exploradores proponham métodos e dispositivos tecnicamente adequados para os fins 

visados. 

Nesta situação, foi levada a cabo uma reflexão interna, englobando a equipa permanente da SEOP e 

os técnicos da PROJETUD, procurando elencar um conjunto de medidas sobre questões da área da 

preservação ambiental resultantes das diversas atividades que decorriam no âmbito da produção da 

Pedreira. 

De entre muitas dessas medidas, algumas delas tendo sido já anteriormente implementadas e fazendo 

mesmo parte das rotinas de atividade na Pedreira, realçamos as seguintes: 

 

4.6.2.1 Rega de pistas de circulação 
 

No sentido de minimizar a emissão de poeiras, provocada pela circulação de viaturas nas pistas internas 

da Pedreira, foram adaptadas cisternas de água em camiões e idealizado um sistema de aspersão dessa 

água durante a circulação desses camiões (Figura 128). A rega das pistas é realizada inúmeras vezes 

ao dia, dependendo do grau de humidade ambiente. 

 

 

Figura 128 - Camiões cisterna adaptados para promover a rega de pistas de circulação (Arquivo da 

SOLUSEL). 

 

4.6.2.2 Substituição de redes de crivos metálicas por redes sintéticas  
 

É sabido que o funcionamento de baterias de crivos é um dos processos mais emissores de ruídos. Foi 

realizado importante investimento na substituição de redes metálicas de crivos, por redes sintéticas, 

tendo em vista precisamente a diminuição da produção desses ruídos. Esta ação, para além de ir ao 

encontro da minimização de ruído, apresenta-se como uma solução economicamente mais vantajosa 

em virtude do desgaste das redes de crivos, perante a abrasividade deste granito, ser bastante menor 

em redes sintéticas relativamente às redes metálicas (Figura 129). De referir que a SEOP pode contar, 
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em vários momentos, com diversos ensaios de medição de ruído e poeiras realizados pela Direção de 

Serviços da Direção Regional do Porto da Direção Geral de Geologia e Minas (DSDRPDGGM), antes 

denominada Circunscrição Mineira do Norte; 

 

 

Figura 129 - Exemplo de um painel de crivagem, com uma rede de crivo sintética, pronta a ser 

montada na Pedreira da Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 

 

4.6.2.3 Instalação de amortecedores pneumáticos em crivos 
 

Ainda no âmbito da procura da diminuição da produção de ruídos, problema que devia ser encarado 

de forma especial dados os longos períodos de trabalho ininterrupto dos crivos, foi decidido instalar 

amortecedores pneumáticos nesse tipo de máquinas, substituindo os de molas que, claramente se 

apresentavam como fonte emissora de ruídos (Figura 130). 
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Figura 130 - Crivo da instalação de transformação da Pedreira da Madalena, realçando-se os 

respetivos amortecedores pneumáticos (Arquivo da SOLUSEL). 

 

4.6.2.4 Instalação de painéis protetores de ruído 
 

Foram também instalados painéis protetores de ruído junto das torres de crivagem e na direção de 

zonas habitacionais (Figura 131). De referir que esta medida, já praticada na Pedreira das Madalena 

nos anos 70 do século passado, naturalmente evoluiu, sendo que hoje este tipo de proteção antirruído 

é realizada de forma integral.  
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Figura 131 - Painel de proteção de ruído instalado em torre de crivagem na Pedreira da Madalena 

(Arquivo da SOLUSEL). 

 

4.6.2.5 Criação, preservação e manutenção de écrans arbóreos 
 

No relatório do PRP apresentado, estava contemplada a preservação e manutenção de écrans arbóreos 

existentes e criação de novas zonas florestadas onde se afigurasse necessário, tendo em vista 

minimizar o impacte visual da Pedreira no contexto da morfologia local, bem como também para 

atenuar a propagação de ruídos que sempre ocorrem neste tipo de atividade. Para o modo de 

realização desta ação, foram consultadas a CCDRn e a Direção Regional da Agricultura, Pescas e 

Alimentação (DRAPA) e dando conhecimento das mesmas à DSDRPDGGM, (Figura 132); 
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Figura 132 - Exemplo de écran arbóreo existente e preservado na Pedreira da Madalena (Arquivo da 

SOLUSEL). 

4.6.2.6 Minimização de vibrações 
 

Relativamente às questões relacionadas com a produção de vibrações, como já foi referido 

anteriormente (ver 4.5.2.1), a prática de recolha sistemática deste tipo de informação era corrente 

na Pedreira da Madalena. O relatório do PRP elaborado pela PROJETUD contemplava um capítulo 

relativo às questões das vibrações, apresentando diversos ensaios de determinação de vibrações em 

diversos locais em torno da corta da Pedreira e realizados em momentos distintos. No destaque da 

Figura 133, é possível observar que no dia 11 de julho de 1990, na Escola Secundária de Canidelo, foi 

instalado um sismógrafo e respetivo sistema de geofones, para deteção das vibrações nesse local, de 

muita ocupação pública, geradas por pegas de fogo na Pedreira da Madalena. Este ensaio ocorreu por 

volta das 12.00 horas. Ora, era prática permanente na Pedreira, as pegas de fogo ocorrerem sempre 

por volta desta hora. Tal prática permitia que não fosse necessário retirar pessoal e equipamento do 

seu local habitual de trabalho, uma vez que a essa hora seria hora de intervalo da atividade para 

almoço. Ao mesmo tempo havia, sempre a essa hora, a emissão de três sinais sonoros espaçados no 

tempo, estabelecidos nos procedimentos gerais de segurança, que avisava toda a população local de 

que estava eminente a produção de ruído e vibrações, resultantes de uma pega de fogo. Como 

curiosidade, a sirene usada para emitir os referidos sinais sonoros, ainda se encontra atualmente 

preservada na Pedreira da Madalena, instalada numa torre metálica nas proximidades da estrutura de 

betão armado que suportava a torva da instalação piloto de fragmentação e classificação, já atrás 

referida (ver 4.1.3).  



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

226 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 

Figura 133 - Resultados de ensaios, em locais diferentes, de vibrações geradas em pegas de fogo na 

Pedreira da Madalena, em julho de 1990, e que constam do PRP em análise. (Arquivo da SOLUSEL). 

 

4.6.3 Conclusões do estudo complementar ao PRP 

 

A apresentação do PRP, em março de 1991, às entidades atrás referenciadas, e fazendo parte de um 

novo procedimento, oriundo da nova Lei de Pedreiras, para além de cumprir as prescrições e objetivos 

da legislação respetiva, tratou-se de um excelente exercício, interno e externo, de interação de 
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diversos protagonistas o que, como veremos, se afigurou preponderante para a solução final de projeto 

de recuperação paisagística que viria ser aprovada e implementada em 1997. 

 

A emissão de pareceres por parte das entidades competentes, sobre este Plano apresentado, tardou a 

ter lugar. Agora, à distância, não será de estranhar tal demora uma vez que, como já referimos, se 

estava perante uma nova Lei e novos procedimentos. A referida falta de regulamentação obrigou a um 

processo de aprendizagem e criatividade, de que ninguém tinha prática.  

 

4.6.4 Apresentação do estudo complementar do primeiro PRP – 1993 

 

Entre os finais de 1992 e princípios de 1993, ocorrem troca de correspondência e reuniões entre 

elementos da SEOP e da CCDRn, versando precisamente o PRP da Pedreira da Madalena, submetido às 

entidades competentes, em março de 1991. 

Em particular, numa reunião havida a 27 de janeiro de 1993 na CCDRn, onde estiveram presentes 

elementos daquela Comissão de Coordenação, da SEOP e da CMVNG, foram acordados vários princípios 

a serem considerados como complemento ao PRP apresentado pela SEOP em 1991: 

 

1. A exploração deverá terminar no prazo de 10 anos, iniciando-se os projetos de licenciamento 

para o processo construtivo, ligado com a recuperação, em data oportuna que permita o início 

dos trabalhos de construção imediatamente a seguir ao final da exploração:  

2. O PDM de Vila Nova de Gaia, que se admite concluído antes do verão de 1993, deverá prever, 

para os terrenos da Pedreira da Madalena, que os mesmos serão destinados à construção, logo 

que terminada a exploração; 

3. Admitindo-se a possibilidade de existir algum desfasamento entre o fim da exploração e o início 

do processo construtivo, deverá ser elaborado pela SEOP, um estudo complementar ao 

apresentado em 1991, a ser entregue à CCDRn até agosto de 1993. 

 

Na sequência do ponto 3, dos princípios enunciados, em fevereiro de 1993, em nova reunião entre 

elementos da SEOP e da CCDRn, foi decidido que o referido estudo complementar deveria refletir 

vários pontos intrínsecos a pormenores da Pedreira da Madalena que ofereciam aos técnicos da CCDRn 

alguma preocupação, nomeadamente: 

 

 A estabilidade de taludes originados pela extração;  

 Plano de drenagem de águas que afluíam à corta da Pedreira; 

 Regularização da última plataforma da exploração; 

 Manutenção e reforço de ecrãs arbóreos; 

 Implementação de hidrosementeiras em zonas em que tal seja necessário. 
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A partir destas considerações e dos princípios atrás referidos, a SEOP, na data estabelecida de agosto 

de 1993, submete às entidades competentes, um estudo complementar ao PRP apresentado em 1991 

(Figura 134). 

 

 

Figura 134 - Capa do estudo complementar ao PRP de 1991 (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Deste estudo, faz parte, em primeiro lugar, um ponto de situação relativo às medidas tendentes à 

minimização dos impactes ambientais negativos, muitos deles elencados no Plano apresentado em 

março de 1991, mas também novos pontos, como seja o caso da instalação de um circuito interno de 

televisão tendo em vista uma melhor gestão da produção e melhoria das condições de trabalho em 

vários setores da Pedreira, a instalação de um novo Posto Médico, experimentação do recurso a novos 

explosivos passíveis de um melhor controlo de vibrações e substituição do tradicional meio de 

implementação do taqueio, recorrendo ao uso de uma massa metálica para fragmentação de blocos 

com dimensões indesejadas, assunto já anteriormente abordado (ver 4.5.4). 

De seguida, o estudo prossegue com argumentação e propostas relativas aos restantes pontos realçados 

como sendo importante a sua análise para complemento do PRP, dos quais destacamos a questão da 

estabilidade de taludes e o da drenagem. 
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4.6.4.1 Estabilidade de Taludes 
 

Como resposta às dúvidas levantadas pela CCDRn, o estudo em análise recorreu a conteúdos da 

Dissertação de Mestrado em Mecânica dos Solos do Engenheiro Manuel Nunes, levada a cabo na 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, sob o tema Caracterização 

laboratorial de balastros e aplicação à análise estrutural da via férrea (Nunes, 1991). Nesta 

Dissertação, que foi realizada em 1991, foi analisado ao pormenor, entre outros, o balastro produzido 

na Pedreira da Madalena, o qual foi submetido a diversificados ensaios no Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC). Em particular, realçam-se os ensaios de: 

 

 Absorção, porosidade e pesos volúmicos; 

 Velocidade de propagação de ultrassons; 

 Expansibilidade; 

 Ensaio à resistência (compressão simples e compressão pontual); 

 Resistência ao desgaste; 

 Durabilidade; 

 

Conjugando os resultados destes ensaios sobre o balastro da Pedreira da Madalena, que claramente 

apontavam para um granito constituído por uma rocha sã, com uma análise relativa à classificação 

geomecânica de maciços rochosos, proposta por Richard Bieniawski em 1972/73, e por este mesmo 

Autor aperfeiçoado até 1989 (Aksoy, 2008), recorrentemente atualizada e muito usada, o estudo aponta 

para uma classificação do maciço rochoso da Pedreira da Madalena como sendo muito bom. Como é 

sabido, a classificação geomecânica de Bieniawski faz-se a partir da obtenção de índices relativos a 

seis parâmetros que são considerados como definidores, no seu conjunto, do comportamento de 

maciços rochosos in situ, principalmente em obras subterrâneas: 

 

1. Resistência à compressão uniaxial da rocha intacta;  

2. RQD (“Rock Quality Designation”);  

3. Espaçamento das descontinuidades;  

4. Condição das descontinuidades;  

5. Influência da água;  

6. Orientação das descontinuidades.    

 

A referida classificação distingue no final 5 classes de maciços, desde os muito fracos até aos muito 

bons. 

Nas preocupações, quanto à estabilidade de taludes da corta da Pedreira da Madalena, apresentadas 

pelos técnicos da CCDRn, foi dado particular realce aos taludes Sul e Este, que apresentavam a maior 
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altura. Dado que sobres estes taludes já não existiam trabalhos de extração desde os finais dos anos 

70 do século passado e que desde essa altura até ao presente não ocorreram fenómenos de rotura, é 

de concluir que os mesmos terão adquirido estabilidade. No estudo é ainda apresentado o facto da 

existência, num destes taludes, de uma galeria de captação de água (mina de água) (Figura 135), ao 

longo da qual nunca foi observado qualquer tipo de rotura da rocha onde a mesma está construída, 

não tendo sido necessária a instalação de qualquer tipo de sustimento. 

 

 

Figura 135 - Localização aproximada da mina de água, construída no talude SE da Pedreira da 

Madalena. (Arquivo da SOLUSEL). 

  

Da conjugação de todos estes elementos, e como foi atrás referido, os taludes em causa pertencem a 

um maciço rochoso que pode ser considerado muito bom. 

No entanto, é também referido que, dado haver uma previsão de uma longevidade da atividade 

extrativa de cerca de 10 anos, existirá sempre a necessidade de se manter uma cuidada observação 

de todos os taludes da Pedreira, tomando-se em cada momento e caso, a decisão de realizar mais 

ensaios in situ conducentes à definição de pontuais trabalhos de sustimento.   

Quanto à inclinação final dos taludes para a realização do PRP, apresentado em março de 1991, é 

referido nesse plano que todos os taludes que se manteriam visíveis, seriam estabilizados com 

inclinações em conformidade com o nº 2 do artigo 13º do Decreto-Lei 89/90 (Decreto-Lei 89/90). 
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4.6.4.2 Dossier com características Técnicas e Comerciais dos Agregados produzidos na 
Pedreira da Madalena – 1992 
 

No seguimento da aprovação do primeiro PRP, e das suas exigências em termos ambientais para o 

cumprimento da legislação recentemente entrada em vigor, a SEOP, em 1992, numa aproximação à 

marcação CE e à Certificação dos seus produtos, que como veremos passariam a ser obrigatórias no 

mercado europeu, aproveitando trabalhos da Dissertação de Mestrado do Engenheiro Manuel Clemente 

Mendonça Nunes, atrás referida (ver 4.6.4.1), promoveu a publicação de um documento de divulgação 

intitulado Dossier com características Técnicas e Comerciais dos Agregados produzidos na 

Pedreira da Madalena (Anexo 7.12).  

A par da diversidade de dados relativos aos ensaios atrás expostos, realizados no LNEC, sobre amostras 

de diferentes produtos comercializados nas Pedreira da Madalena, outros foram realizados no 

Laboratório de Ensaio de Materiais da FEUP. A completar este documento, surgem considerações 

relativas à importância da implementação e/ou reforço de diversas medidas em execução tendentes 

a minimizar os impactes ambientais negativos como por exemplo: 

Combate à formação de poeiras dentro da área de exploração e respetivos acessos; 

Medidas relativas ao desmonte e operações complementares; 

Medidas relativas aos problemas de ruídos; 

Outras medidas, nomeadamente criação e manutenção de ecrãs arbóreos, vedação das zonas limítrofes 

da exploração e meios de aspersão de água, tipo torniquete, sobre pilhas de material armazenado. 

 

4.6.4.3 Drenagem 
 

Quanto às preocupações apresentadas, relacionadas com a drenagem da água que, naturalmente, 

sempre afluirá ao interior do espaço escavado com a extração na Pedreira da Madalena, no estudo 

complementar apresentado em 1993, é afirmado que a Pedreira se encontra numa região que, nos 

últimos 20 anos (de 1973 a 1993) teve uma precipitação média anual de 1100 litros/m2. Esta 

informação, obtida, na altura, junto do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), foi 

completada com a apresentação do valor da precipitação máxima diária, no período referido, que foi 

de 60 litros/m2. 

Será interessante aqui realçar dois factos. Em primeiro lugar, a SEOP assumiu as medidas tendentes 

a minimizar os impactes ambientais negativos, como ligados a uma procura constante da Empresa 

para a melhoria dos seus produtos comercializados. Em segundo lugar, este dossier viria a servir de 

base para a elaboração de outros documentos importantes, conducentes à fundamentação da 

denominada marcação CE e a certificação ISO 9001, a que a SEOP se submeteu em 2004. Este assunto 

será abordado mais adiante nesta Tese (ver 4.12). 

 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

232 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

A área medida da bacia de captação de águas pluviais, delimitada pelo contorno exterior da Pedreira, 

tinha aproximadamente 125300 m2. Ora, para a precipitação média anual referida, com o objetivo de 

esgotar a água proveniente diretamente da pluviosidade, seria necessário implementar um sistema de 

bombagem que garantisse um caudal de cerca de 16 m3/hora. Já para precipitações anormais extremas 

(60 litros/m2/dia), o respetivo caudal a esgotar subirá para valores da ordem dos 313 m3/hora. 

Com o sistema de bombagem instalado na Pedreira da Madalena, constituído por duas bombas Sulzer 

(MB 80-3), com potência de 55 KW, e garantindo um débito de 100 m3/hora a uma altura de 120 metros, 

estavam garantidas as capacidades de esgoto muito superiores às das condições normais de 

pluviosidade, sendo que, para as situações de extrema pluviosidade, com uma adequada cota de 

colocação das bombas e uma consequente capacidade de armazenamento, também aqui se assegurava 

devidamente a extração de água que afluísse ao interior da Pedreira. Por exemplo, em 2001, ano da 

queda da Ponte Hintze Ribeiro, em Entre-os-Rios, durante um longo período de forte precipitação, as 

bombas da Pedreira da Madalena funcionaram em contínuo por um longo período de tempo e 

asseguraram em pleno o esgoto da água do interior da corta para se manter o ritmo da atividade 

extrativa. 

Será ainda de realçar que, neste estudo complementar, eram também apresentadas soluções de 

drenagem gravítica, em direção a linhas de água da região, para toda a água da chuva que caísse nos 

terrenos da Pedreira, mas fora da corta da mesma.  

 

4.6.4.4 Conclusões do estudo complementar ao PRP 
 

Nas conclusões finais deste estudo é curioso verificar que nelas se afirma que a solução preconizada 

para a recuperação do espaço escavado da Pedreira, dadas as suas dimensões e tipo de exploração, 

não se coaduna com uma recuperação faseada, sendo que esta terá de ser realizada no fim da 

exploração. 

 

Naquela altura, ainda se estava longe de imaginar que a solução final para recuperação da corta da 

Pedreira da Madalena, solução já atrás nesta Tese ligeiramente revelada, viria mesmo a permitir uma 

recuperação faseada do espaço, a par com um longo período de atividade extrativa de granito! 

Voltaremos, mais adiante, a este assunto.  

As conclusões deste estudo terminam com a afirmação de que o PRP da Pedreira da Madalena é um 

processo dinâmico que, necessariamente, por ser um processo novo, se espera poder contar com a 

colaboração das diversas entidades envolvidas e interessadas nesta matéria, para se atingirem os 

objetivos definidos, preferencialmente, aproximando-se de uma solução claramente otimizada. 

Muitas ações do futuro próximo, virão a corroborar estas conclusões. 
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4.6.5 Entrada de um novo quadro superior na SEOP 

 

Em 1990, a SEOP recebe um pedido de estágio de um recém-formado, Engenheiro de Minas da 

Universidade do Coimbra, Engenheiro João Filipe do Nascimento Fernandes. No final deste estágio, e 

dado o grande volume de atividade e qua a Pedreira se encontrava e as qualidades reveladas pelo 

estagiário, a SEOP decide admiti-lo como quadro permanente da Empresa. Viria a assumir funções de 

Direção da Exploração e, mais tarde, da Direção da Qualidade e da higiene e segurança, libertando-

nos de diversas tarefas técnicas, o que nos permitiu envolver em questões fulcrais que, como estamos 

a expor, estavam a ocorrer, bem como para apoiarmos outras iniciativas do Grupo EIFFAGE em 

Portugal, acabado de formar (1992) e resultante da fusão da FOUGEROLLE e da Societé Auxiliaire 

d'Entreprises Electriques et de Travaux Publics (SAE).  

 

4.6.6 Novo modo de medida e quantificação do balastro fornecido à CP  

 

Por volta de 1991/92, em visitas a pedreiras francesas de produção de balastro, constatámos que este 

era vendido à tonelada. O processo de quantificação do balastro vendido à CP era, na altura, realizado 

em m3. Havia a noção, fundamentada, de que a quantidade contabilizada de balastro fornecido à CP 

não era correspondente à realmente fornecida, encontrando-se este valor real, bastante acima do 

contabilizado. 

Fruto das referidas visitas, e equacionado este problema, apresentou-se à CP um projeto de uma 

proposta alternativa de medição e quantificação do balastro a expedir. Passar-se-ia a quantificar o 

balastro em toneladas e implementar-se-ia um sistema de pesagem contínua deste material, instalado 

numa nova tela de alimentação dos vagões balastreiros da CP (Figura 137). Esta proposta foi 

implementada depois da realização de uma visita, com elementos da CP e da FERBRITAS - 

Empreendimentos Industriais e Comerciais SA, empresa responsável pela gestão do contrato de 

fornecimento de balastro, a instalações semelhantes em pedreiras na zona de Mazieres En Gatine – 

França (Figura 136). 
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Figura 136 - Imagens do sistema de carga de vagões balastreiros na pedreira de Carrières Roy, zona 

de Mazieres En Gatine – França. Imagens da net: http://www.carrieres-roy.fr/. 

 

 

Figura 137 - Excerto do projeto de uma nova instalação de carregamento de vagões balastreiros da 

CP, contemplando um sistema de pesagem com uma balança integradora (Arquivo da SOLUSEL). 

 

 

O sistema era constituído por uma tremonha, debaixo da qual se instalou uma tela transportadora, 

munida de uma balança, que alimentava os vagões balastreiros da CP (Figura 138).  

A implementação deste sistema foi adjudicada à empresa Yernaux Pesage, responsável por 

instalações semelhantes nas referidas pedreiras visitadas em frança. 

 

http://www.carrieres-roy.fr/
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Figura 138 - Instalação de carga de balastro no ramal da CP dentro dos terrenos da Pedreira da 

Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 

4.7 A reestruturação de 1994 a 1996 

 

A Pedreira da Madalena, desde a sua origem, até ao final de 1993, fez parte da SEOP, Empresa criada 

em 1936, pela FOUGEROLLE. Os primeiros grandes trabalhos da SEOP foram a participação nas obras 

da maior ampliação do Porto de Leixões (Figura 139), nos anos 30 do século passado, e na construção 

do viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa (Figura 140). 

 

 

Figura 139 - Obras de produção de enrocamento, em S. Gens, para ampliação do Porto de Leixões (in 

Vídeo sobre a História da obra de engenharia do Porto de Leixões). 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZPl2YwfU9c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZPl2YwfU9c
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Figura 140 - Viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa, construído pela SEOP e que foi inaugurado em 1944 

(Arquivo SOLUSEL). 

 

4.7.1 A SOLUSEL – Sociedade Lusitana de Obras e Empreitadas, Lda. 

 

A Empresa SOLUSEL, Sociedade Lusitana de Obras e Empreitadas, Lda, foi fundada em 16 de novembro 

de 1950, integrada no Grupo FOUGEROLLE, e que, nos seus primórdios, tinha como atividade principal, 

a realização de obras de geotecnia. Esta constituição encontra-se registada em Diário do Governo, III 

Série – nº 273 de 23 de novembro de 1950. Os seus primeiros trabalhos estiveram ligados à prospeção 

e reconhecimento tendo em vista a construção da Barragem de Carrapatelo, no Rio Douro, cuja 

edificação teve lugar de 1965 a 1972. Esta Empresa, para além de atividade em Portugal, chegou a ter 

um escritório em Angola, país onde realizou diversos trabalhos associados a grandes empreendimentos 

de obras públicas. Embora administrativamente tenha sempre existido, a sua atividade concreta esteve 

muito reduzida durante cerca de 15 a 20 anos. Por exemplo, durante a década de 80 do século passado, 

a SOLUSEL, de alguma forma, esteve envolvida nas obras de consolidação do talude da Serra do Pilar, 

em Vila Nova de Gaia, sobre o Rio Douro. 

Em 1993, e por decisão assumida ao nível da administração da FOUGEROLLE, as pedreiras do Grupo em 

Portugal, nomeadamente a Pedreira da Madalena e a pedreira Aradeira, situada em Vila Pouca de 

Aguiar, gerida pela empresa ADIFER – Central de Britagem ADIFER, SA, passariam a integrar a 

denominada Société Chimique de la Route (SCR), empresa do Grupo EIFFAGE, que tinha atividade de 

construção e manutenção de estradas (Figura 141). Mais tarde, a SCR viria a comprar a empresa 

Beugnet, também da área rodoviária, passando a chamar-se SCR-Beugnet. 
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Figura 141 - Fotografia do Autor, na presença da Esposa, Mme Pierre Meunier e Filho, Marc Meunier, 

do fundador da SCR, Pierre Meunier. Esta fotografia foi obtida nas comemorações dos 70 anos da SCR 

- Beugnet. (En Route, 1998). 

 

A SCR estava principalmente vocacionada para a produção e aplicação de betuminosos. Uma vez que 

os betuminosos estão na dependência direta da produção de agregados, residirá aqui a justificação 

para a integração da atividade extrativa em pedreiras, na SCR. 

Em janeiro de 1994, a SOLUSEL reativa a sua atividade, agora integrada na SCR. 

A Pedreira da Madalena passa, nesta reorganização, a ficar integrada na SOLUSEL. Na prática, realiza-

se uma venda da Pedreira da SEOP à SOLUSEL. Nessa venda, é contabilizado o valor do equipamento 

da Pedreira, os stocks existentes e é transferido para a SOLUSEL todo o quadro de pessoal que na altura 

estava adstrito à Pedreira. Ao nível da transferência de pessoal, foi formalmente estabelecido um 

acordo em que todas partes, SEOP, SOLUSEL e cada trabalhador, concordaram com a metodologia 

seguida, sendo que dela fez parte a garantia da manutenção do contrato coletivo de trabalho e da 

antiguidade de cada trabalhador. Para este efeito, foi elaborado e assinado pelas partes, um 

documento contendo todas as premissas deste acordo (Figura 142). 
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Figura 142 - Exemplo pessoal de documento estabelecedor do acordo de transferência do quadro de 

pessoal da SEOP para a SOLUSEL (Arquivo da SOLUSEL). 

  

Naturalmente que, a par desta reestruturação, foram tidas em conta as formalidades legais a ela 

inerentes e envolvendo diversas entidades, como exemplo, o Ministério do Trabalho, Sindicatos e 

mesmo a Delegação Regional da Indústria e Energia do Norte, do Ministério da Indústria e Energia, 

nomeadamente no que diz respeito à Licença de Transmissão da Pedreira para esta Empresa 

proprietária (Figura 143). 
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Figura 143 - Licença de Transmissão da Pedreira da Madalena para a SOLUSEL (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Relembramos que, aquando da aquisição dos terrenos onde se encontra instalada a Pedreira da 

Madalena, em 1987, estes ficaram na posse da SOLUSEL que, como referimos, estaria na altura com 

atividade reduzida, embora administrativamente ativa. 

Apesar da Pedreira da Madalena passar a estar integrada, agora, na SOLUSEL, nesta reestruturação 

ficou assumido que as atividades de contabilidade geral, gestão de recursos humanos e uma parte da 

gestão financeira, continuaria a ser feita pela SEOP, mantendo-se a este nível, bem como em outros, 

as ligações entre as duas entidades. Esta decisão foi tomada uma vez que a SEOP possuía um quadro 

de pessoal já envolvido neste tipo de gestão, bem comos procedimentos rotinados para a sua 

realização, passando a SOLUSEL a pagar à SEOP um valor mensal por esta assegurar tal tipo de gestão. 

Com esta estratégia, é conseguida uma maior rentabilidade dos serviços, otimizando-se os custos das 

ações de gestão, com um claro abaixamento dos mesmos quer na SEOP, quer na SOLUSEL. 
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4.7.2 Organigrama da SOLUSEL 

 

A integração da Pedreira da Madalena na SOLUSEL viria a obrigar a uma reestruturação da organização 

interna da Empresa, tendo nós, na altura, para além da Direção Técnica da Pedreira, cargo que 

ocupávamos desde a nossa admissão na SEOP, assumido também as funções de Gerente e ao mesmo 

tempo de Administrador Delegado da ADIFER. Na Certidão Permanente da SOLUSEL, emitida pela 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa – 3ª Secção (Figura 144), já consta o nosso nome como 

Gerente da SOLUSEL, desde 1995 e a par de Bertrand D´Herrouville, nessa função desde 1993. 

 

 

Figura 144 - Montagem de informações que constam da Certidão Permanente da SOLUSEL (Arquivo da 

SOLUSEL). 

 

O organigrama da SOLUSEL (Figura 145), a seguir apresentado, evidencia a situação da organização 

desde 2001 a 2013, sendo que a maioria dos cargos de direção foram estabelecidos aquando da 

reestruturação de 1994, que estamos a analisar. 
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Figura 145 - Organigrama da estrutura empresarial da Pedreira da Madalena após a integração na 

SOLUSEL, correspondente ao período de 2001 a 2013 (Arquivo da SOLUSEL). 

 

4.7.2.1 Constituição da APPIA 
 

A reorganização do Grupo EIFFAGE, na qual em 1994 a Pedreira da Madalena viria a ser integrada na 

SOLUSEL, precedeu uma outra grande reestruturação do Grupo. Em 1999 foi constituída a APPIA, 

estrutura que englobou a SCR – Beugnet, e a Gerland Routes, surgindo deste modo uma companhia 

com cerca de 11500 colaboradores e que na altura representava um volume de negócio da ordem dos 

9000 milhões de francos. O nome desta nova estrutura é muito significativo. A APPIA teve como 

objetivo central a construção e manutenção de infraestruturas rodoviárias. Ora APPIA foi o nome 

atribuído a uma importante via romana que ligava Roma a Brindisi, unindo a costa oeste de Itália à 

costa leste, num total de cerca de 600 Km. Esta estrada romana foi construída entre 312 e 264 antes 

de Cristo. 

Tratando-se de uma importante via de circulação foi edificada segundo as regras definidas pela 

engenharia romana, onde é possível encontrar um conjunto de estruturas verticais e laterais que viriam 

a tornar-se norma para toda a rede viária do Império (Figura 146). Há quem lhe atribua a designação 

da “a mãe de todas estradas da Europa”. 

A nossa experiência na SEOP e na SOLUSEL, ao nível de concursos públicos para grandes obras 

rodoviárias, viria a ser enriquecida com esta reestruturação, sendo que também foram importantes os 

contributos que prestámos à EIFFAGE, através do seu ramo APPIA. Será aqui importante recordar toda 

a envolvência que tivemos na construção da A24, referida no Subcapítulo 3.2.1.1, na qual trabalhamos 

na NORINTER, enquanto elemento do Grupo EIFFAGE. A APPIA, nesta obra, foi responsável por toda a 

pavimentação da Autoestrada. 
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Figura 146 - Estrutura de camadas verticais e laterais da estrada romana denominada Via APPIA 

(David, 1975). 

 

4.7.3 A Polivalência na gestão de recursos humanos 

 

Como referimos anteriormente, em 1981, confrontámo-nos com um quadro de pessoal na Pedreira da 

Madalena da ordem das 140 pessoas (ver 4.2.5). Naturalmente, e perante o volume de atividade da 

Pedreira, este número era claramente exagerado. Esta realidade resultava do facto de a estrutura 

organizacional da SEOP inúmeras vezes ter sido confrontada com a necessidade de ter que reter pessoal 

que vinha de obras já terminadas, até que outras arrancassem. Ao longo do tempo, e em períodos bem 

definidos, houve possibilidade de adequar, estrategicamente, o número de pessoas às reais 

necessidades para a atividade da Pedreira. A primeira destas reestruturações ocorre logo durante a 

crise de 1983 a 1985, como já foi anteriormente analisado. Em 1987, aquando de uma reorganização 

da SEOP, levada a cabo pela Direção da mesma e seguindo diretrizes do Grupo FOUGEROLLE, houve 

possibilidade de implementar uma adaptação dos recursos humanos às necessidades reais do 

funcionamento da exploração. 

Agora, pelo facto da incorporação da Pedreira da Madalena na SOLUSEL, aumentando a nossa 

autonomia de decisão no que diz respeito à gestão global da Pedreira, houve possibilidade de rever o 

quadro de pessoal, nomeadamente, recorrendo ao conceito de polivalência. Foi, então, realizado um 

cuidado estudo das competências de cada colaborador da Empresa, tendo em vista a elaboração de 

um quadro que permitisse um melhor aproveitamento dos recursos humanos, nomeadamente pela sua 

polivalência em diversas funções, respeitando sempre os respetivos contratos coletivos de trabalho, 

definidos pela legislação em vigor. 
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A par das chegadas à idade de reforma de muitos dos trabalhadores da Empresa, a elaboração do 

referido quadro de polivalência (Tabela 6), apresentou-se como uma ferramenta fundamental para 

perspetivar uma fundamental redução do quadro de pessoal, garantindo-se a manutenção da realização 

de todas as funções e atividades inerentes ao correto funcionamento da Pedreira.  

 

 

 

Tabela 6 - Quadro de polivalências de pessoal da Pedreira da Madalena, relativamente a 

competências no âmbito de diversas atividades da cadeia produtiva (nomes fictícios), (Arquivo da 

SOLUSEL). 
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4.7.4 Aluguer de equipamentos e contratação de mão-de-obra especializada 

 

Nesta altura, estando o país já com alguns anos de integração na CEE, começam a chegar à 

gestão empresarial novos paradigmas de organização de recursos, nomeadamente o conceito 

de aluguer de equipamento e colaboração com empresas externas de prestação de serviços. 

Em muitas circunstâncias, o recurso a um serviço de contratação de mão-de-obra 

especializada temporária afigura-se como uma mais valia a ser considerada na gestão. Foram 

frequentes na Pedreira da Madalena, por exemplo, o estabelecimento de contratos de aluguer 

de serviços de carga e transporte de material desmontado para a instalação de transformação, 

sendo que todo os equipamentos móveis, e respetivos manobradores, eram pertença dessas 

empresas externas. 

 

 

Cabe aqui realçar que, segundo a filosofia de gestão empresarial denominada de adhocracia, já 

anteriormente referida (ver 1.3), a questão da polivalência dos recursos humanos de uma empresa 

está nela presente de forma central. Um modelo de alta flexibilidade dos quadros das empresas, é 

fundamental, nomeadamente aquando da necessidade de se fazer face a situações de 

constrangimentos da atividade oriundas das mais diferentes razões. A adhocracia, desde a sua 

origem, surge muitas vezes associada ao conceito da capacidade de formação de task-forces 

(forças-tarefa), as quais requerem uma polivalência, ao nível das suas competências, dos recursos 

humanos presentes nas empresas. E tal só será possível quando há, deliberadamente 

implementada, uma estratégia de uma formação contínua dos quadros das empresas e um estímulo 

à cooperação na constituição dessas equipas.   

Como afirma António Cury (Cury, 2000), a organização flexível, emergente, temporária, 

denominada adhocracia, tem-se caracterizado pela reunião de grupo-tarefas para a resolução de 

problemas específicos. Ainda segundo Cury, a adhocracia, de certo modo, representa uma antítese 

à organização burocrática.  Segundo Joel Bonin e Joel Baade, (Bonin e Baad, 2017), na filosofia de 

gestão adhocrácica, o aprimoramento de todo o processo produtivo deveria ter em conta a 

capacidade dos funcionários se tornarem pensadores e não meros executores das atividades 

laborais.  

Tais pressupostos estão subjacentes à nossa busca de permitir a referida polivalência, conceito que 

muito contribuiu, em diversos momentos, para uma eficaz gestão na Pedreira da Madalena. 
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4.7.5 Reorganização da gestão técnico económica na nova cadeia hierárquica da 

SOLUSEL 

 

Com a inserção da Pedreira da Madalena na SOLUSEL, é criada uma nova cadeia hierárquica na 

organização do Grupo em Portugal e mesmo na sua ligação à Casa Mãe em França. Nesta nova estrutura, 

as pedreiras passam a ter um papel mais relevante no modelo de negócio uma vez que passam a 

depender de uma ligação à SCR para a qual, tendo como atividade principal as vias de comunicação, 

a produção de agregados afigura-se relevante. Ao mesmo tempo, o facto da SCR possuir uma dimensão 

internacional virá a proporcionar interações mais relevantes ao nível do conhecimento técnico e 

criando oportunidades para a inclusão de novas metodologias na área da gestão. 

Como qualquer empresa com gestão e contabilidade organizada, também a Pedreira da Madalena teve 

ao longo do tempo, mecanismos de controlo e análise de toda a sua atividade. 

Aquando da integração da Pedreira na SOLUSEL, toda a metodologia de gestão foi revista e atualizada, 

nomeadamente, com os contributos oriundos da experiência acumulada da SCR. 

Ferramentas de gestão, como as que a seguir se listam, foram criadas e/ou adaptadas, tendo em vista 

permitir à cadeia hierárquica da Empresa, possuir informação relevante para as diversas tomadas de 

decisão, nomeadamente, em momentos de desvio dos objetivos que possam ocorrer, por razões 

internas ou externas à mesma: 

 

 Previsão de exploração 

o Anual 

o Atualizações trimestrais 

 Relatórios mensais 

o Produções  

 Globais 

 Por classes granulométricas 

o Stock´s 

o Vendas 

 Globais 

 Por classes granulométricas 

o Gestão de clientes principais 

o Consumíveis 

o  

o Etc. 

 Análise comparativa da Produção, dos Stocks, das Vendas e dos Resultados 

o Mensais 

o Anuais 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

246 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 Contas de resultados por atividade 

 Gestão de contas de clientes 

 Relatórios e estatísticas oficiais 

 

Passamos a descrever, ainda que sucintamente, alguns aspetos destas ferramentas de gestão das 

atividades na Pedreira da Madalena.  

 

4.7.5.1 Previsão de Exploração 
 

No último trimestre de cada ano, era realizada uma primeira previsão (P0) da expectativa de mercado 

para o ano seguinte. Naturalmente que, no centro deste tipo de análise, se encontram dados relativos 

a receitas e despesas do exercício. Ao terminar o primeiro trimestre de atividade do ano seguinte, e 

conhecendo os resultados da contabilidade desse período, era realizada uma segunda previsão (P1), a 

qual já tinha em conta resultados reais do trimestre anterior, apresentando previsões para os nove 

meses seguintes. Esta metodologia de previsão era realizada trimestralmente, até ao final de cada 

ano. Deste modo, os sucessivos valores previsionais eram cada vez mais próximos da realidade, sendo 

um importante índice de ajuda à tomada de decisões. Estes indicadores, oriundos de um exercício 

permanente de auscultação do mercado, revestiam-se de importante significado para a gestão local 

da Pedreira, mas também como informação fundamental a prestar superiormente ao Grupo EIFFAGE, 

tendo em vista a possibilidade da Direção do Grupo, ficar munida de dados que lhe permitiria construir 

uma visão global do Grupo, a partir das realidades das sua filiais. 

 

4.7.5.2 Relatórios mensais 
 

A realização de relatórios mensais, comportando dados de uma larga lista de parâmetros da atividade 

produtiva e comercial da Pedreira, desde sempre foi prática comum da Empresa. Naturalmente, ao 

longo do tempo, essa lista foi evoluindo no sentido de nela serem incorporados dados cada vez mais 

importantes para uma mais eficaz condução da gestão. Esta rotina foi sempre e deliberadamente 

praticada, quer em períodos de instabilidade do mercado, quer em períodos de evolução progressiva 

positiva do exercício. O facto de se realizar um sistemático registo, no tempo, de diversos parâmetros 

qualitativos e quantitativos, envolvidos na atividade produtiva, só por si, representa uma mais valia 

de informação útil para a gestão corrente da Pedreira, mas também como fonte de dados fundamentais 

para serem discutidos em períodos de reflexão mais oportunos tendo em vista processos de otimização 

da própria gestão. A capacidade de problematização estará intrinsecamente associada à existência 

desses dados e dessa capacidade resultarão sempre oportunidades de melhoria, que desejavelmente, 

deveria ser contínua.   
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4.7.5.3 Análise comparativa  
 

A denominada análise comparativa, na gestão a Pedreira da Madalena, surge no seguimento da 

aplicação de um mecanismo de acompanhamento próximo dos resultados da atividade, tendo em vista 

a determinação constante das tendências evolutivas, ou de regressão, que podiam estar a ocorrer. 

Dela faziam parte, dados da produção, das vendas, dos stock´s, bem como dos resultados da 

exploração, analisados mensalmente em cada ano, e comparados com os mesmos períodos do ano 

anterior. No final, obtinham-se valores mensais e acumulados, como elementos fundamentais para 

análise das referidas tendências. Perante exercícios nitidamente regressivos, quando detetados 

atempadamente, permitiam ações corretivas no sentido de atenuar, ou mesmo inverter, tais caminhos, 

que seguramente se traduziriam em graves problemas para a empresa. 

A reduzida quantidade de parâmetros considerados para a análise comparativa é deliberada, tendo em 

vista uma informação rápida e seletiva. Esses parâmetros afiguram-se eficazes e suficientes para uma 

visão expedita da evolução da atividade. 

Esta informação, originalmente, foi-nos solicitada superiormente, ao nível da EIFFAGE. Rapidamente 

constatámos a mais valia da mesma também para a gestão local, pelo que esta metodologia foi tornada 

rotina na SOLUSEL.  

 

4.7.5.4 Contas e resultados por atividade 
 

Como veremos adiante (Subcapítulo 4.8), iniciou em 1997 a exploração de um aterro resíduos inertes 

como PRP para a Pedreira da Madalena, pelo que nela passaram a ter lugar duas atividades principais, 

o aterro e a produção de agregados. Assim, nos elementos relativos à gestão e com início em meados 

da década de 2000, passou a fazer-se periodicamente o preenchimento de um impresso a que se 

chamou Contas de Resultados por Atividade onde figuravam vários elementos que permitiam 

determinar o peso de cada uma dessas atividades nos resultados da Empresa. Para além das vendas de 

agregados e receitas relativas à receção de resíduos, faziam parte deste impresso elementos de 

despesas efetivas em cada um destes dois setores produtivos como, por exemplo: 

 

 Mão de obra direta e indireta; 

 Equipamento próprio e alugado; 

 Manutenções realizadas internamente ou em oficinas exteriores; 

 Consumíveis; 

 Rendas; 

 Custos de gestão; 

 Custos e proveitos financeiros; 

 Etc. 
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Com este tipo de análise, era possível num determinado período de tempo, a obtenção de resultados 

de cada uma das atividades, tendo contribuído cada um destes, em muitos momentos, para diversas 

tomadas de decisão fundamentais para a definição de estratégias futuras da Empresa. Analisaremos 

duas situações (4.14.2 e 4.16) onde claramente a análise de contas e resultados por atividade foi 

fulcral para a tomada de decisões. 

 

4.7.5.5 Gestão de contas de clientes 
 

A gestão das contas de clientes incidiu, fundamentalmente, sobre aqueles que operavam as compras 

a crédito. Com uma determinada periocidade, essas contas eram auditadas internamente pela equipa 

de gestão, constituída pelos responsáveis administrativo, técnico e o gerente da Empresa. Desse 

controlo resultaram decisões que permitiram continuar o fornecimento de produtos ao cliente ou 

contactá-lo no sentido de serem apresentadas novas garantias de pagamento, pois sem as mesmas, o 

respetivo fornecimento teria de ser suspenso. 

 

4.7.5.6 Relatórios e estatísticas oficiais 
 

Todas as empresas do setor extrativo foram sempre obrigadas a fornecer aos serviços tutelares da sua 

atividade mapas estatísticos e relatórios técnicos, a fim de cumprirem os procedimentos estipulados 

na Lei. A SOLUSEL sempre cumpriu estas determinações, acumulando-se nos seus arquivos um 

importante acervo de informação útil para a Empresa, mas não só. A título de exemplo, refere-se que 

em 2019, foi defendida uma Dissertação de Mestrado em Engenharia de Minas e Geo-ambiente da FEUP, 

da autoria da Mestre Ana Leonor Feio, com o título Análise técnica e económica dos consumíveis na 

produção de Inertes (Feio, 2019). Esta autora, recorreu aos referidos arquivos para obtenção de uma 

importante quantidade de dados relativos aos diversos consumíveis da atividade produtiva de 

agregados, tendo-os posteriormente tratado através da metodologia da Análise de Componentes 

Principais (Feio, 2019).  

 

“Conclui-se que o estudo feito a esta pedreira é útil para constatar algumas relações entre os 

meses do ano e respetivas produções, custos unitários e custos, tendo em conta a oferta e a 

procura. No entanto, alguns valores não encontram justificação plausível, o que sugere que 

estudos mais aprofundados a estes dados podem ser feitos de forma a ter um melhor 

entendimento do funcionamento do ciclo produtivo da pedreira, sua influência nos consumíveis 

e, possivelmente, de pedreiras com perfis geológicos e produtos finais semelhantes.” (Feio, 

2019). 
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Cabe aqui referir que toda a metodologia de gestão na Pedreira da Madalena se encontra enquadrada 

pelas práticas do grande Grupo que é a EIFFAGE, Grupo esse no qual existem muito bem definidos 

princípios e regras de funcionamento administrativo e financeiro que devem ser seguidos em todas as 

filiais do Grupo. 

Toda a prática de gestão da SOLUSEL, porque realizada de forma minuciosa e exemplar, muito 

contribuiu como garantia da idoneidade da Empresa em muitos momentos da sua história. Em 

particular, afigurou-se muito relevante aquando do processo denominado de marcação CE e nas 

implementações das diversas componentes da Certificação ISO 9001. Este assunto será retomado no 

Subcapítulo 4.12. 

 

4.7.6 Instalação de um britador de eixo vertical BARMAC 

 

Como foi referido anteriormente, em meados de 1996, foi adquirido um britador de eixo vertical, 

marca BARMAC 6000 Duopactor, que viria a ser instalado na segunda linha da instalação de 

transformação (Figura 147).  

 

 

Figura 147 - Esquema da instalação de fragmentação e classificação da Pedreira da Madalena, 

evidenciando-se a posição do britador BARMAC. (Arquivo SOLUSEL). 
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A posição deste britador no diagrama da instalação foi escolhida tendo em conta a necessidade de 

espaço para movimentação das máquinas que o alimentariam com tout-venant, e também para 

garantir um posicionamento estratégico do mesmo no circuito. 

O objetivo deste britador era o de proceder a uma correção de forma, transformando um significativo 

stock de tout-venant (aproximadamente 0/38 mm), à altura existente na Pedreira da Madalena, em 

pó de pedra e gravilhas, materiais muito procurados na época para a produção de betões betuminosos.  

A razão da existência deste anormal stock de tout-venant prende-se com a grande produção de balastro 

ocorrida durante os anos 90, como é evidenciado no gráfico de produção da Pedreira da Madalena 

(Figura 91).  

Como já foi referido, por volta de 1974/75, existia na Pedreira da Madalena um enorme stock de tout-

venat, inerente à produção de balastro, único material nessa altura comercializado. Na altura, foram 

conseguidas soluções práticas para a eliminação desse stock. 

 

Agora, em 1996, já com o saber acumulado dessas soluções, foi tecnicamente projetada uma 

alternativa, recorrendo precisamente a um britador eixo vertical do tipo BARMAC, como o referido.  

Este britador funcionava com uma alimentação central diretamente ao rotor, a partir da qual os 

materiais eram sucessivamente projetados, por centrifugação, para as suas paredes e pratos, munidos 

de superfícies de desgaste (Figura 148). 

Deste britador faziam parte várias polés/polies de diferentes diâmetros, do rotor e do motor, que 

permitiam gerar diversas velocidades de rotação, parâmetro fundamental para a obtenção de formas 

finais dos agregados de acordo com as especificações desejadas. 

 

Sempre que é observada uma escombreira de grandes dimensões, quase sempre esta está associada a matéria 

prima mineral de elevado valor, sendo as pequenas escombreiras correspondentes a recursos de baixo valor. 

Será aqui de realçar o facto de, ao longo de toda a história da Pedreira da Madalena, ter sido possível 

transformar vários stocks de agregados, em determinados momentos considerados “escombreiras”, em 

substâncias úteis, tendo a Pedreira chegado a 2020 sem qualquer stock de agregados não comercializados. 
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Figura 148 - Esquema de funcionamento de um britador do tipo BARMAC da Sandvik.  

(SANDVIK VSI Crusher Animation, 2013). 

 

 

 

4.7.7 Cooperação institucional com Escolas do Ensino Superior 

 

Ao terminar este Subcapítulo, onde se analisaram acontecimentos ocorridos na Pedreira da Madalena 

entre 1994 e 1996, há ainda lugar a realçar outros factos que consideramos de grande mais-valia para 

a Empresa, mas não só.  

Mais ou menos por esta altura, a SOLUSEL acolheu nas suas instalações, e por longos períodos de tempo, 

o Engenheiro de Minas Alexandre Leite, Professor do DEM da FEUP, para que este dispusesse de um 

Na década de 80 do século passado, fomos convidados para visitar uma obra de pavimentação de uma 

estrada nacional em Coruche. A razão da visita prendia-se com a existência de um britador novo a 

trabalhar para essa obra, que merecia ser observado. Os agregados para esta obra eram obtidos num 

depósito de calhau rolado existente numa linha de água da região. Ora, o calhau rolado em causa, 

era extremamente duro e o caderno de encargos desta obra exigia que as partículas exibissem, pelo 

menos, duas faces britadas, isto para aumentar a adesividade destes agregados ao betume. O meio 

de obtenção desta garantia de forma consistia em recorrer a britadores de eixo vertical do tipo KENKO 

(semelhantes aos BARMAC). Naturalmente que os conhecimentos adquiridos com esta visita foram 

fundamentais para a tomada de decisão da compra de um britador BARMAC para a Pedreira da 

Madalena em 1996.  
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espaço de aquisição avultada de dados para a sua Tese de Doutoramento intitulada Transformação 

de um objeto da indústria extrativa em sistema: algumas consequências (Leite, 1998).  

 

A nossa relação com o Engenheiro Alexandre Leite é de longa data, uma vez que fomos Colegas no 

Curso de Engenharia de Minas da FEUP, tendo ambos finalizado esse Curso em 1983.  

 

Os trabalhos de Doutoramento do Engenheiro Alexandre Leite, centraram-se na investigação das 

interações entre os sistemas de carga e transporte de material desmontado nas diversas frentes de 

pedreira e a atividade de armazenamento e britagem primária, enquanto porta de entrada de matérias 

primas para a instalação de transformação. Baseado na denominada Metodologia Sistémica 

(Madureira,1992) (Madureira, 1993), que preconiza a modelação e a simulação como meios de permitir 

reflexões conducentes a aumentos de produtividade, e consequentes otimizações mais globais da 

cadeia produtiva, procurou estabelecer princípios orientadores de integração a partir da definição de 

problemas primários. Em particular, este autor, partiu da questão fulcral de procurar uma lei que 

permitisse dimensionar a torva, enquanto armazém temporário de alimentação de um britador 

primário. Esta entidade, analogicamente, funciona como um amortecedor das oscilações do subsistema 

que a alimenta a montante, mas também das irregularidades de todo o subsistema que lhe fica 

imediatamente a jusante, constituído pelo britador primário e tela transportadora que abastece o pré-

stock da instalação de transformação. Diversas conclusões interessantes, oriundas das interações dos 

domínios estudados, conceitos como os de patamar limite de produção, gradiente de aumento de 

produção por aumento de frota, sequências de frotas de máquinas de carga e transporte, equivalentes, 

mínimas e síncronas (Figura 149), foram desenvolvidos e melhor conceptualizados a partir deste 

projeto de investigação que, como referimos, teve o cenário da Pedreira da Madalena como fonte 

preferencial de dados. 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

253 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 

Figura 149 - Gráficos de produção em função de diferentes frotas de carga e transporte em 

pedreiras, fruto de simulações de casos específicos tratados na Tese de Doutoramento de (Leite, 

1998). 

 

4.7.7.1 O Campo Experimental em Lavra de Minas (CELaMi) da FEUP 
 

Mas as interações da SOLUSEL com a FEUP, a dado momento, foram mesmo formalmente estabelecidas 

a partir de um Protocolo de Colaboração (Anexo 7.8) assinado entre as partes e alvo de sucessivas 

renovações (Figura 150). 

 

 

Figura 150 – O dia de assinatura da criação do CELaMi (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Produção 
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Já muito recentemente, a esse Protocolo foi adicionada uma Adenda, na qual se define a criação de 

um Campo Experimental em Lavra de Minas (CELaMi) gerido pelo DEM da FEUP, tendo como palco duas 

bancadas inativas da Pedreira da Madalena e no qual, todos os anos, Turmas de Estudantes do Curso 

de Engenharia de Minas e Geo-ambiente da FEUP têm aulas prática, principalmente da área do 

desmonte de rochas com explosivos (Figura 151, Figura 152 e Figura 153).  

Na referida Adenda, chegam-se a delinear conteúdos de Aula Práticas, passíveis de usarem o espaço 

do CELaMi como campo por excelência para a sua lecionação: 

 

“Pretende-se no CELaMi, “Criar condições para que grupos de Estudantes do Curso de 

Engenharia de Minas e Geo-ambiente da FEUP acedam ao CELaMi, espaço da Pedreira da Quinta 

do Moinho nº 2 mutuamente acordado e delimitado, para nele executarem atividades em 

segurança, como por exemplo: 

 

 Observação e obtenção de dados sobre famílias de diáclases e fraturas em frentes livres 

de bancada; 

 Estudos tendo em vista a Classificação BGD – Básic Geotechnical Description dos maciços 

rochosos; 

 Determinações da dureza do maciço rochoso recorrendo ao denominado martelo de 

Schmidt; 

 Uso de perfilómetro laser e de drone para obtenção de dados e imagens tendo em vista 

construir modelos digitais 3D do terreno;Determinação de inclinações de furos para 

introdução de explosivos previamente realizados, recorrendo a metodologias do tipo 

Boretrack; 

 Avaliação de afastamentos críticos; 

 Colheita de imagens sobre pilhas de materiais desmontados com diversas composições 

granulométricas tendo em vista o seu tratamento em software do tipo WipFrag; 

 Prática de instalação de sismógrafos para determinação de vibrações em torno de 

desmontes com explosivos; 

 Prática de carregamento de furos com explosivos (recorrendo a cargas/detonadores etc. 

inertes) e estabelecimento de ligações com temporização segundo vários métodos; 

 Discussão in situ de questões de segurança em ambiente de bancada para desmonte de 

rocha recorrendo ao uso de explosivos; Outras que se venham a definir.”  

In Protocolo de Colaboração entre a FEUP e a SOLUSEL (Anexo 7.8). 
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Figura 151 - Placa identificadora do percurso de acesso ao CELaMi, na Pedreira da Madalena (Arquivo 

da SOLUSEL). 

 

 

Figura 152 - Atividade de perfuração no CELaMi, na Pedreira da Madalena, com a colaboração da 

empresa Atlas Copco Portugal SA. (Arquivo da SOLUSEL). 
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Figura 153 - Aula Prática das Unidades Curriculares de Desmonte da Maciços e Exploração de Massas 

Minerais do Curso de Engenharia de Minas e Geo-ambiente da FEUP, no CELaMi (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Será de realçar, que o Engenheiro Luís Barroco Martins, formado na FEUP, levou a cabo a sua 

Dissertação de Mestrado em Engenharia de Minas e Geo-ambiente com o título Potencialidades do 

Campo Experimental em Lavra de Minas da FEUP (Martins, 2018). Nesta Dissertação, são 

evidenciadas as inúmeras potencialidades práticas do CELaMi para o ensino, tanto mais que o próprio 

Autor teve a possibilidade de aproveitar este Campo enquanto estudante da UC´s da área da Lavra de 

Minas do Curso e, posteriormente, passar nele longos períodos de tempo para elaborar a sua 

Dissertação de Mestrado.  

Mas a nossa ligação à FEUP, prestigiada Escola de Engenharia, assumiu outras dimensões que 

consideramos muito relevantes e que, de alguma forma, culminam na realização da presente Tese de 

Doutoramento. 

 

4.7.7.1.1 Modelo digital de terreno da Pedreira da Madalena 

 

Na fotografia atrás exibida, obtida em 2017 na entrada da FEUP, aquando da assinatura da renovação 

do Protocolo entre esta Faculdade e a SOLUSEL e no qual se formalizou a criação do CELaMi, estão 

presentes dois Doutores em Engenharia Geográfica (os elementos dos extremos direito e esquerdo da 

fotografia), membros da empresa Eye2Map, Soluções Geográficas para Ambiente e Engenharia, 

empresa sediada no Polo do Mar do Parque de Ciência e Tecnologia da U. Porto – UPTEC. Nessa mesma 

data, esta empresa também assinou o seu primeiro Protocolo de Colaboração com a FEUP, sendo que 

um dos primeiros trabalhos realizados ao abrigo desse mesmo Protocolo foi o do levantamento por 

drone sobre a Pedreira da Madalena e a correspondente construção de um modelo digital da sua corta. 
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Na Figura 154, apresentam-se imagens do momento do referido levantamento, bem como do modelo 

digital da Pedreira construído, evidenciando o seu estado em 2017. 

 

 

Figura 154 - Imagens do levantamento com drone na Pedreira da Madalena e do modelo digital de 

terreno construído (Arquivo da SOLUSEL). 

 

4.7.7.2 Convite para colaboração com a FEUP, como Professor Convidado 
 

Em setembro de 1987, a convite do então Diretor do DEM da FEUP, Professor Mário Machado Leite, 

passámos a exercer funções de docente convidado para colaborar na lecionação de Unidades 

Curriculares da área da Lavra de Minas do Curso de Engenharia de Minas da FEUP. Esta colaboração 

continua a ser exercida na atualidade, nunca tendo sido interrompida. De certa forma, esta atividade 

no meio académico tem permitido por um lado, a incorporação da experiência profissional prática 

por nós possuída nos programas curriculares das diversas unidades lecionadas e por outro, tem-nos 

ajudado a transportar para a atividade profissional muitos dos conhecimentos que foram sendo 

construídos no contacto com a vida académica e com a Equipa de Colegas Docentes da FEUP. Tivemos 

já a oportunidade de sermos coorientador de várias Dissertações de Mestrado em Engenharia de Minas 

e Geo-Ambiente (MEMG).  
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4.7.7.3 Colaboração com outras Escolas do Ensino Superior 
 

Para além da FEUP, também o ISEP, as Faculdades de Ciências da Universidade do Porto e de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Universidades de Aveiro, Coimbra e Évora, variadíssimas 

vezes trouxeram os seus Estudantes em Visitas de Estudo à Pedreira da Madalena, sendo recebidos pela 

Empresa de forma especial, uma vez que sempre foi assumida a mais-valia destas Visitas para a 

consolidação de conceitos das áreas da geologia, engenharia e da indústria extrativa, muitos deles só 

verdadeiramente aprendidos no contacto com a realidade presentes neste tipo de unidades. Como 

atrás já foi destacado (ver 4.6.4.1), o Engenheiro Manuel Clemente Mendonça Nunes, da Faculdade de 

Tecnologia da Universidade Nova Lisboa, desenvolveu a sua Dissertação de Mestrado em Mecânica de 

Solos tendo como parte do seu Tema de investigação a caracterização do balastro produzido na 

Pedreira da Madalena.   

A título de mais um exemplo da interação institucional entre a Pedreira da Madalena e Professores das 

mais diversas áreas, refere-se o trabalho de Dorinda Rebelo e outros autores (Rebelo et al, 2015), 

levado a cabo no cenário da Pedreira da Madalena, e do qual resultaram materiais curriculares para 

Estudantes do 11º Ano de Escolaridade, elaborados segundo as mais recentes teorias de ensino e 

aprendizagem:  

 

“A construção de materiais curriculares com base no que se conhece atualmente sobre o ensino 

e a aprendizagem, suportados com ideias cognitivistas e baseados na perspetiva construtivista 

(ensino por pesquisa) promove a compreensão profunda de conceitos científicos e de 

estratégias de investigação para abordar as necessidades individuais de cada aluno. A 

elaboração de materiais curriculares por professores e investigadores, aplicados a problemas 

ou contextos específicos, é um procedimento relativamente recente, ainda com um grande 

potencial de desenvolvimento. Este artigo dá conta do processo de conceção, construção e 

aplicação de materiais curriculares para o desenvolvimento de atividades exteriores à sala de 

aula, aplicados à Pedreira da Quinta do Moinho (Vila Nova de Gaia, Portugal). Considera-se a 

caraterização geológica desenvolvida, bem como os princípios psicopedagógicos apontados, sob 

a temática “exploração sustentada de recursos geológicos” (Rebelo et al. 2015) 

 

Neste trabalho de investigação em didática, bastante direcionado para a compreensão de questões de 

sustentabilidade, encontram-se bem definidas e estruturadas saídas de campo no ambiente da Pedreira 

da Madalena e nelas contempladas atividades e ações de discussão muito interessantes (Figura 155). 
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Figura 155 - Excerto do trabalho de Rebelo et al., delineando diversas atividades a desenvolver na 

Pedreira da Madalena para Estudantes do 11º Ano de Escolaridade (Rebelo et al. 2015) 

 

4.7.7.4 Testes de desmontes recorrendo à tecnologia RocKracker 
 

A Pedreira da Madalena foi utilizada, ao longo da sua história, por diversas entidades e pessoas para a 

realização dos mais diversos testes e ensaios da área tecnológica dos desmontes de rochas com 

explosivos. Por exemplo, a empresa Atlas Copco, inúmeras vezes recorreu aos afloramentos graníticos 

da Pedreira para neles testar novas máquinas de perfuração e mesmo para observar o comportamento 

de maquinaria, após reparações das mesmas em oficinas que a empresa possui na zona industrial da 

cidade do Porto. 

Em 2001, a Pedreira da Madalena foi palco para a realização de um conjunto de ensaios para teste da 

metodologia de desmonte suave, denominada RocKracker. Na altura, os Engenheiro de Minas Adriano 

Barros, o Professor da FEUP, José António Simões Cortez e Carlos Dinis da Gama, Professor do IST – 

Instituto Superior Técnico, solicitaram a colaboração da SOLUSEL para a realização de uma série de 

operações de taqueio e de desmonte em bancada, recorrendo a esta metodologia inédita em Portugal, 

tendo em vista a sua utilização em meio urbano ou em outros locais em que existam infraestruturas 

edificadas, muito vulneráveis em presença de vibrações geradas pela detonação de explosivos.  

 

“A tecnologia Rockracker ou PCF – Cone de Fracturar Rocha (penetrating cone fracture) é um 

método inovador de desmonte de rochas, não explosivo, desenvolvido pela RockTek USA Ltd…. 
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A tecnologia Rockracker é um método de desmonte de rochas que emprega dispositivos de 

ruptura por tensão, mediante condições controladas, para permitir uma escavação contínua da 

rocha à superfície e em ambientes subterrâneos, com um mínimo de impacte, designadamente 

vibrações, ruído, poeiras e gases nocivos … A tecnologia Rockracker é um método de desmonte 

de rochas, que fractura a rocha por meio de tensão, com níveis de esforço muito mais reduzidos 

e de muito maior eficácia de energia do que outros métodos. Este método transmite 

substancialmente menos energia à rocha comparado com os explosivos tradicionais. O ponto 

de ruptura é atingido usando gases produzidos através do accionamento de iniciadores sólidos 

próprios, colocados no fundo do furo, de forma a gerar uma onda de alta pressão, rápida, que 

desencadeia um campo de tensão na rocha que se quer desmontar” (Barros e Cortez, 2005) 

 

Esta metodologia foi testada na Pedreira da Madalena sobre blocos de grande dimensão, podendo ser 

observada uma sequência de uma dessas detonações nas imagens seguintes (Figura 156). 

 

 

Figura 156 - Exemplo de deflagração de uma cápsula Rockracker em operação de taqueio na Pedreira 

da Madalena (Barros e Cortez, 2005). 

 

Os testes desta metodologia nas bancadas da Pedreira da Madalena, em 2001, conduzidos pelo 

Professor Dinis da Gama do Centro de Geotecnia do IST, destinaram-se ao registo de vibrações e ruídos 

induzidos pelo uso da tecnologia Rockracker, tendo em vista a sua divulgação e utilização em Portugal. 

Os resultados dos ensaios na Pedreira da Madalena, quando comparados com ensaios experimentais 

equivalentes na zona do estaleiro das obras do Metro do Porto na zona da futura estação do Heroísmo, 

permitiram propor à TRANSMETRO - Construção de Metropolitano, A.C.E. a sua utilização em diversas 

obras de escavação associadas à construção deste metropolitano. 
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4.8 O segundo PRP (1996 – 1997) 

 

Por volta de 1995, num contacto informal ocorrido na Pedreira da Madalena com o então Presidente 

da Junta de Freguesia de Canidelo, Engenheiro Albertino Gonçalves, foi-nos apresentada a 

preocupação daquele autarca, relativamente à eventualidade da corta da Pedreira um dia ficar 

inundada de água, apresentando-se como um potencial foco para a ocorrência de afogamentos. Esta 

preocupação surge no seguimento de notícias vindas a público do afogamento de crianças ocorridas, 

na altura, em pedreiras abandonadas. Perante esta real preocupação, e refletindo sobre ela, surgiu 

de imediato a ideia de propor novas alterações ao PRP aprovado, nomeadamente contemplando o 

enchimento de toda a cavidade resultante da escavação com resíduos inertes resultantes de 

construções e de demolições. 

De forma muito rápida, foram equacionadas vantagens e desvantagens desta nova ideia para a 

recuperação da corta da Pedreira da Madalena. 

Como vantagens imediatas desta solução, desde logo se apresenta a eliminação do potencial risco de 

afogamentos, preocupação motora para a proposta de alterações ao PRP. O preenchimento total da 

cavidade escavada permitiria a construção da zona de lazer prevista no PRP apresentado em 1991, 

agora a uma cota muito superior e com uma área disponível para a mesma, muito maior. Acresce ainda 

o facto de, com esta solução, se eliminarem todas as necessidades de trabalhos de sustimento dos 

mais variados tipos, nos taludes rochosos deixados pela extração de granito. 

A única desvantagem, na altura equacionada, relacionava-se com o facto de tal solução eliminar o 

potencial estético das falésias resultantes da escavação, tema muito querido dos arquitetos paisagista 

da PROJETUD. Tal desvantagem é, no entanto, compensada com o facto da futura zona de lazer passar 

a contar com uma paisagem aberta em direção ao mar, o que em termos paisagísticos representará 

um valor a não desprezar. 

De passagem, não podemos ignorar o facto de termos também equacionada a hipótese de realizar o 

preenchimento da corta da Pedreira com Resíduos Sólidos Urbanos (RSU´s), solução de imediato 

descartada tendo em conta as inúmeras questões técnico/económicas que um aterro para este tipo de 

materiais acarreta. Em particular, a impermeabilização total da base e taludes da corta, envolveria 

custos de elevada dimensão, a par como uma falta de garantia total do não escape de lixiviados para 

o seu exterior, perante qualquer anomalia que viesse a ocorrer. Também se deve referir que, algumas 

questões de carater ambiental, nomeadamente a proliferação e dispersão de odores desagradáveis, 

dificultariam a exploração do aterro num contexto urbano (era essa a realidade da Pedreira da 

Madalena) e a futura comercialização dos mais diversos tipos de edificações previstos no PRP. 

Com a perspetiva da implementação de um aterro de resíduos inertes, como o que estamos a referir, 

a Pedreira da Madalena não só daria resposta aos quesitos legais de implementação de um PRP, como 

participaria na resolução de um problema premente na região do Grande Porto: a proliferação, em 
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grande quantidade, de lixeiras clandestinas dos mais diversos materiais. As imagens reproduzidas na 

Figura 157, datadas dos finais dos anos 90 do século passado, atestam essa realidade. 

  

 

Figura 157 - Imagens de lixeiras clandestinas na região do Grande Porto (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Essa proliferação pode ser justificada pela falta de fiscalização, resultante do facto de a Diretiva da 

Comunidade Europeia (CE), relativa à deposição de resíduos em aterro ter entrado em vigor somente 

em abril de 1999 (1999/31/CE), sendo que a sua transposição para a Legislação dos Estados-Membros, 

só teria de ter lugar no prazo de até 2 anos após aquela data. Soluções legalizadas para fazer face a 

este tipo de problemas, não abundavam e as que existiam envolviam custos elevadíssimos por tonelada 

depositada, dado serem aterros licenciados para outros tipos de resíduos.  

Como veremos, este aterro da Pedreira da Madalena, viria a ser o primeiro do género em Portugal. 

 

4.8.1 Interesse económico da nova solução de PRP 

 

A nova solução de PRP equacionada era passível de ser implementada mantendo em paralelo um ritmo 

de extração de granito. Num trabalho por nós apresentado para o Livro Os granitos de Vila Pouca de 

Aguiar como fator de desenvolvimento regional (Sousa, 2012), onde apresentamos um estudo de 

caso de um aterro de resíduos inertes, afirmamos o seguinte (Guedes, 2012): 
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“O ritmo deste enchimento dependerá a montante, do fluxo de inertes ao local e a 

jusante, do ritmo da exploração da pedreira. De qualquer modo, no final da extração da 

pedra, seguir-se-á uma fase e enchimento dos espaços disponíveis ate se atingirem as 

cotas previstas no projeto. 

Pretende-se, no final, promover o revestimento vegetal de toda a área de intervenção 

por forma a facultar um espaço agradável de lazer, assim como a minimização do impacte 

visual. A integração na paisagem envolvente será conseguida através da plantação de 

árvores e arbustos e da cobertura geral do terreno através de sementeiras de 

revestimento” (Guedes, 2012). 

 

Este tipo de solução para PRP aqui referida, para além de permitir o cumprimento da Lei, devolveria 

no final um território passível, por exemplo, de ser aproveitado para fins lúdicos em ambiente de 

parque natural, espaços hoje tão procurados pela sociedade em geral.  

A par das vantagens atrás referidas, a solução de considerar o preenchimento da corta da Pedreira da 

Madalena com resíduos inertes, transformando-a num aterro, apresenta-se como uma outra mais valia 

a não desprezar. Pelo facto de se disponibilizarem sucessivas parcelas do espaço livre da corta (ar) 

para ser substituído por resíduos inertes, confere a esta atividade um potencial resultado económico 

positivo, associado à venda, a um determinado valor, desse espaço livre. Esta mais valia estará 

intimamente relacionada com o potencial de geração de resíduos na área de influência da Pedreira da 

Madalena. A título de exemplo, faz sentido lembrar que na área do Grande Porto, na altura, existia 

cerca de 1,5 milhões de habitantes, valor este a não ser ignorado na estimativa de afluxo de resíduos 

ao futuro aterro. Inicialmente pensado para RCD`s, rapidamente se considerou a hipótese de conceber 

este futuro aterro como aterro de resíduos inertes, ficando assim aberta a porta para a receção de 

todo o tipo de materiais que, em contacto com a água, não fossem geradores de lixiviados 

potencialmente contaminantes.   

Desde já, podemos adiantar que o projeto de licenciamento do aterro a construir na Pedreira da 

Madalena, contemplava uma lista de resíduos admissíveis em aterro de inertes sem necessidade de 

ensaios, e que eram classificados por código de 6 dígitos, segundo a nomenclatura LER – Lista Europeia 

de Resíduos (Tabela 7).  

O licenciamento solicitado, para além de conter esta lista de resíduos aqui apresentada, contemplava 

a possibilidade de receção de outros tipos de resíduos inertes, desde que fossem submetidos a 

procedimentos de caracterização devidamente estabelecidos, dos quais faziam parte diversos ensaios 

a realizar em laboratórios acreditados (alguns só existentes no estrangeiro). A título de exemplo, o 

aterro de resíduos inertes da Pedreira da Madalena foi confrontado com pedidos de receção de areias 

verdes de moldação de metais ferrosos, tendo a DRAN – Direção Regional do Ambiente – Norte, 

autorizado, ainda que por períodos bem definidos no tempo, tal receção. 
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Tabela 7 - Códigos LER de excerto de desdobrável de promoção do aterro da Pedreira da Madalena  

(Arquivo da SOLUSEL). 

 

4.8.2 Visitas técnicas a aterros de resíduos inertes em França 

 

Pelo facto da SOLUSEL estar integrada no Grupo EIFFAGE e pela experiência francesa nesta área da 

gestão de resíduos, na altura, já ser grande, solicitámos ao responsável pela área comercial da SCR, 

Engenheiro Patrick BAUSSON, uma visita a França para, in loco, observarmos aterros semelhantes ao 

que pretendíamos iniciar na Pedreira da Madalena. 

As visitas realizadas foram prenhes de informações relevantes, quer ao nível do funcionamento destes 

aterros, quer mesmo nas informações que vieram a servir de base à elaboração da primeira tabela de 

preços a praticar em Portugal para a receção de resíduos inertes em aterro licenciado (Figura 158). 
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Figura 158 - Brochura de um projeto de triagem e enterramento técnico, recolhido aquando da 

visitas à SOVAMI (Societe de Valorisation de Materiaux Inertes), nos arredores de Montpellier, em 

França (Arquivo SOLUSEL). 

 

Na altura da realização destas visitas, um facto relevante não ficou despercebido. Estivemos num 

aterro de resíduos inertes que recuperava uma antiga exploração de extração de matérias-primas, e 

que era dos mais próximos de Paris, distando cerca de 80 km dos arredores desta cidade. Tal aterro 

possuía uma interessante produtividade. Tendo em conta as necessárias considerações de escala, 

projetar um aterro do mesmo tipo próximo do centro de Vila de Nova de Gaia e a cerca de 3 Km da 

cidade do Porto, augurava um futuro promissor para o aterro a construir na Pedreira da Madalena. 

Voltaremos, mais adiante, a dar ênfase a outras informações recolhidas neste périplo realizado em 

aterros franceses. 

4.8.3 O projeto de construção do aterro de resíduos inertes 

 

Nos finais dos anos 80, princípios dos anos 90 do século passado, participámos num projeto técnico de 

demolição de um muro de betão ciclópico, levado a cabo nas instalações da LIPOR - Serviço 

Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto – em Ermesinde. Nesta ação técnica, 

contactámos com a empresa Hidroprojeto - Consultores de Hidráulica e Salubridade, SA, empresa já 
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com múltiplos projetos associados à gestão de resíduos. Pelo facto de, na altura, não ser conhecido 

qualquer dossier nacional relativo a programas de implementação em Portugal de estruturas de aterros 

para resíduos inertes, nomeadamente em pedreiras, e sendo necessário elaborar um projeto que 

fundamentasse a construção de um aterro deste tipo na Pedreira da Madalena, resolvemos contactar 

a referida empresa Hidroprojeto, para em conjunto, se preparar um documento para pedido de 

licenciamento a submeter às entidades oficiais competentes. 

Este projeto foi elaborado e ficou constituído por 3 dossiers: 

 

 Projeto – Peças escritas (Figura 159); 

 Projeto – Medições e orçamentos; 

 Projeto – Peças desenhadas. 

 

 

Figura 159 - Capa do Projeto para licenciamento do aterro de resíduos inertes da Pedreira da 

Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Na respetiva memória descritiva, o projeto elenca os seguintes tópicos a serem considerados como 

relevantes para a preparação da infraestrutura de aterro: 

 

1. Resíduos sólidos a depositar no aterro; 

2. Características do local; 
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3. Esquema de enchimento; 

4. Acessos às frentes de trabalho; 

5. Controlo das águas afluentes; 

6. Cobertura final; 

7. Infraestruturas complementares; 

8. Arranjo paisagístico. 

 

Passamos a realçar alguns pormenores destes dossiers, que pensamos serem os mais relevantes a exibir 

nesta Tese de Doutoramento. 

 

4.8.3.1 Estimativa de produção de resíduos 
 

Os resíduos a depositar no futuro aterro eram constituídos por restos de demolições de construção 

civil, materiais sobrantes de escavações para a construção civil, que pelas suas características, se 

podiam considerar inertes. 

Na altura, em Portugal, estimava-se que a capitação de RCD´s se situava na ordem de 1 ton / hab. / 

ano.  Com base neste dado, o projeto apresentava uma estimativa de possibilidade de evolução desta 

produção, no concelho de Vila Nova de Gaia, de acordo com a seguinte tabela (Tabela 8): 

 

 

  Estimativa de Produção Receção real 

Ano População ton/ano m3/ano ton/ano 

1995 270 000 270 000 180 000 121 295 

2000 280 000 280 000 186 660 308 089 

2005 290 370 290 370 193 580 300 074 

Tabela 8 - Tabela de valores estimados de receção de resíduos inertes na Pedreira da Madalena e 

valores reais de receção. 

 

A comparação entre os valores da estimativa da produção e da receção real de resíduos oriunda da 

entrada em funcionamento do aterro na Pedreirada Madalena em1997, em ton/ano, exibidos nesta 

tabela, confirma que os valores de partida admitidos no projeto, foram corretamente estimados.  
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Esta estimativa de produção de resíduos teve em conta a evolução demográfica considerada no PDM 

de Vila Nova de Gaia e, para o cálculo das quantidades anuais a depositar no aterro, foi tido em conta 

o facto de ter lugar uma progressiva fiscalização inerente à entrada em vigor de legislação cada vez 

mais restritiva no que diz respeito à gestão de resíduos.  

 

De passagem, podemos referir que uma solução equivalente a esta que estamos a expor, equacionada 

para a Pedreira da ADIFER, em Vila Pouca de Aguiar, da qual eramos Administrador Delegado, foi 

implementada, mas com resultados incomparavelmente inferiores, prendendo-se este facto com a 

localização da referida Pedreira numa zona de baixa densidade populacional e, logicamente, com 

uma reduzida produção de resíduos inertes (Figura 160). 

 

 

Figura 160 - Mapa, assinalando as áreas de influência das Pedreiras da Madalena e da ADIFER num 

raio de cerca de 50 Km, e respetiva estima de população abrangida (Arquivo da SOLUSEL). 

  

Um processo de eventual formação de uma Associação de Municípios para a resolução de problemas 

ambientais relacionados com a gestão de resíduos inertes, nomeadamente equacionando a sua 

separação e retirada de aterros de RSU`s e ponderando a constituição na Pedreira da ADIFER de um 

grande centro de recolha desse tipo de resíduos, poderá afigurar-se como uma solução técnico- 

económica a não ignorar. 

Este assunto é por nós aqui evidenciado tendo em vista realçar que a solução de construção de um 

aterro para resíduos inertes na Pedreira da Madalena, somente pelo facto de se apresentar como 

uma solução eficaz neste caso, não implica que essa solução o seja também noutros contextos.  

200.000 pessoas 

1.500.000 pessoas 
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Como ponto de partida para este projeto, foi admitido o valor de cerca de 150 000 m3 (225 000 

toneladas), como valor admissível por ano no aterro a construir. 

Foram estes valores que presidiram ao estudo de viabilidade conducente à construção do aterro. Ora, 

a área de influência do aterro veio a ser claramente muito superior ao do concelho de Vila Nova de 

Gaia, estendendo-se mesmo para além do Grande Porto. 

Assim, podemos concluir que, pelo facto da população alvo admitida para os cálculos de receção de 

resíduos ser muito inferior à real, os resultados indicam um valor de produção de resíduos per capita 

mais baixo do que o estabelecido para o projeto, ou então a ainda contínua deposição de resíduos em 

ambiente clandestino. Talvez esta segunda hipótese seja a mais realista. 

O gráfico que a seguir se apresenta (Figura 161) contabiliza os totais de receção de resíduos no aterro 

da Pedreira da Madalena, desde a sua criação em 1997 até 2018. Neste gráfico, surgem ainda os anos 

de 1981 a 1996, como referência para o estudo comparativo, que faremos adiante, entre valores de 

produção de agregados e valores de receção de resíduos. 

 

 

Figura 161 - Gráfico de valores de receção de resíduos no aterro da Pedreira da Madalena. 

 

Durante os primeiros 2 anos de atividade do aterro, os valores reais de receção de resíduos estiveram 

abaixo dos valores estimados, sendo que, para anos posteriores, eles são equivalentes às estimativas 

ou mesmo superiores. Esta realidade pode ser observada nos valores da coluna de receção real da 

tabela anterior (Tabela 8). A tendência crescente de aumento da receção de resíduos entre 2016 e 

2018, com um pico de grande dimensão neste último ano, prende-se com uma estratégia de negócio 

relacionada com um abaixamento deliberado dos preços de receção tendo em vista um acelerar do 

encerramento do aterro para um eventual projeto futuro no espaço da Pedreira. 
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4.8.3.2 Características do local 
  

Quanto às características do local para a edificação de um aterro para resíduos inertes, o projeto em 

análise recorre a um levantamento geológico expedito, realizado pelos técnicos da empresa 

Hidroprojeto, o qual incidiu sobre os sistemas de descontinuidades observáveis nos taludes das 

bancadas da Pedreira bem como na identificação de pontos de afluência de água ao interior da 

respetiva corta. O objetivo deste reconhecimento prendeu-se com a necessidade de obter valores de 

permeabilidade do maciço rochoso, condição fundamental para a tomada de decisão sobre a 

necessidade, ou não, de instalação de um sistema de impermeabilização na base e taludes da corta, 

para impedir a fuga de fluídos para o exterior da corta. 

Deste estudo resultaram valores de permeabilidade, respetivamente entre 10-4 e 10-5 cm/s, valores 

esses que se aproximam do recomendado para Proposta de Diretiva CE em elaboração. O 

reconhecimento realizado concluiu que abaixo dos 30, 40 metros de profundidade, o maciço granítico 

da Madalena possui as suas famílias de fraturas fechadas, não exibindo potenciais possibilidades de 

condução de água. Estas conclusões corroboram as informações apresentadas anteriormente nesta 

Tese, nomeadamente no Subcapítulo 1.6.3.8 Quanto à permeabilidade do maciço rochoso e 1.6.3.8.1 

Ensaio de bombagem de longa duração. Mas este facto pode também ser corroborado pela 

experiência acumulada ao longo dos anos, oriunda da observação da caldeira de recolha de água 

existente na exploração (Figura 162). Este depósito, mesmo em períodos de verão, nos quais a 

afluência de água ao interior da corta era diminuta, nunca baixava o seu nível para além do originado 

pela bombagem realizada com fins industriais.  

Perante estes dados, o projeto de pedido de licenciamento aqui em análise ponderava a possibilidade 

de ser prescindida a colocação na base do aterro a ser construído, de uma camada de 0,5 m constituída 

por um material mineral com permeabilidade menor que 10-5 cm/s, já prevista na proposta de Diretiva 

Comunitária atrás referida, na altura em elaboração. 
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Figura 162 - Corta da Pedreira da Madalena no início da deposição de resíduos inertes a ocorrer. 

Realça-se a caldeira de recolha de água que afluía ao interior da exploração (Arquivo da SOLUSEL). 
 

 

4.8.3.3 Esquema de enchimento 
 

No que diz respeito à exploração do aterro, o projeto previa a deposição de resíduos em células de 15 

m de frente e 10 m de espessura. Conjuntos de células constituiriam camadas sucessivas, formando 

plataformas niveladas correspondentes a 4 Fases previstas e devidamente equacionadas na geometria 

do volume escavado da Pedreira da Madalena (Figura 163 e Figura 164). 

 

 

Figura 163 - Excerto de peça desenhada explicativa com corte da geometria relativa à fase 2 de 
exploração do aterro de inertes na Pedreira da Madalena (Arquivo SOLUSEL). 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

272 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 

Figura 164 - Imagens do aterro de resíduos da Pedreira da Madalena, evidenciando várias plataformas 
do seu desenvolvimento (Arquivo SOLUSEL). 

 

De realçar que as Fases 1, 2 e 3 de exploração do aterro, contemplavam essa atividade em conjunto 

com a extração de granito para a produção de agregados. Somente na fase 4 é que existiria unicamente 

atividade de deposição de resíduos. 

Quanto ao tempo previsto para enchimento, a um ritmo médio por ano de receção de resíduos como 

o anteriormente referido, o projeto previa volumes e tempo de utilização para cada umas das 4 Fases 

nele descritas, de acordo com a Tabela 9.  

Os valores aqui apresentados, no que diz respeito ao total estimado de resíduos, não contemplavam 

os valores de volumes de rocha que ainda seria extraído durante as Fases 1, 2 e 3, volumes esses que 

constituiriam também espaços potenciais para acolher resíduos. Este facto, esclarece a diferença do 

volume de 3 600 000 m3 para os cerca de 6 000 000 anteriormente referidos nesta Tese (ver 4.6). 
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Fases Volume (m3) 
Tempo de utilização 

(anos) 

Fase 1 325 000 2.1 

Fase 2 535 000 3.6 

Fase 3 740 000 4.9 

Fase 4 2 000 000 13.3 

 Total 3 600 000 24 

´ 

Tabela 9 - Tabela com as fases de desenvolvimento do aterro de resíduos inertes da Pedreira da 

Madalena e respetivos tempos previstos de utilização. 

     

Relativamente ao total de anos previstos para a atividade do aterro (o tempo de 24 anos contados a 

partir de 1997) podemos hoje afirmar que não estaria longe da realidade, uma vez que no presente 

ano de 2020 se pode considerar que a cavidade originada pela exploração de granito na Pedreira da 

Madalena, já não se encontra longe de ser totalmente preenchida com resíduos. 

Ainda no âmbito da gestão da atividade de receção de resíduos, o projeto de licenciamento 

apresentado contemplava um adequado plano de sucessivas pistas de circulação para todas as viaturas 

que acederiam às plataformas para a descarga de resíduos. 

 

4.8.3.4 Controlo de águas afluentes   
  

Um dos principais problemas a ser devidamente considerado na elaboração de um projeto de aterro 

diz respeito ao controlo das águas que sempre afluirão ao interior de um volume escavado na crusta 

terrestre. Esta questão foi uma das centrais que motivou a elaboração, em 1993, do complemento ao 

PRP apresentado em 1991, como solução para cumprimento dos quesitos legais da área ambiental, na 

altura a serem implementados pela primeira vez em Portugal. 

Neste projeto de aterro, no que respeita ao controlo das águas afluentes, é afirmado que será mantido 

durante grande período, o sistema existente de escoamento da água para uma plataforma à cota dos 

30 m, a partir da qual a água será extraída para ser utilizada nos mais diversos fins da atividade de 

Pedreira. De notar que tal água, pelo facto de passar a estar em contacto com resíduos, manterá as 

suas características naturais pois estes, pela obrigatória característica de inertes, não reagirão nem 

física nem quimicamente na interação com essa água. Mesmo assim, é estabelecido neste projeto, que 

com uma periodicidade a definir, serão realizadas análises químicas à água, como processo também 

de controlo da atividade do aterro. 

Com pequenas variações, este sistema manter-se-á em funcionamento até ao final da fase 3 de 

exploração do aterro, altura em que, pelo facto de findar a atividade industrial de extração de granito 
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na Pedreira, grande quantidade de água deixará de ser utilizada internamente. Nesta situação, o 

processo de bombagem da água será adaptado para que se garanta um controlo apertado do nível 

freático no interior da corta, tendo em vista que esta não venha a prejudicar a estabilidade das 

camadas de resíduos que vão sendo depositadas. Para que tal seja conseguido, além da central de 

bombagem que sempre existiu na Pedreira da Madalena, estava previsto neste projeto, a construção 

sucessiva de poços com manilhas pré-fabricadas em forma de ralo, munidos de bombas submersíveis, 

que seriam edificados desde a base da Pedreira, até ao topo de toda a massa de resíduos a depositar 

(Figura 165 e Figura 166). 

 

 

Figura 165 - Pormenor dos poços de drenagem que constam das peças desenhadas do projeto de 

aterro da Pedreirada Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 
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Figura 166 - Imagens dos poços, edificados no interior do aterro da Pedreira da Madalena, à medida 

que se desenrola a deposição de resíduos inertes (Arquivo SOLUSEL). 

 

A base destes poços será constituída por um maciço de betão previamente efetuado e devidamente 

nivelado e ancorado ao afloramento granítico, para que as sucessivas manilhas empilhadas se possam 

manter numa posição o mais vertical possível (Figura 166 e Figura 167). A estabilidade destas manilhas 

será garantida pela deposição de resíduos ao seu redor. Na proximidade imediata destes poços, e 

revestindo-os ao longo de todo o seu comprimento, seria depositada uma camada de agregados de 

granulometria apropriada para que esta funcione como filtro com índice de vazios adequado. 

No interior destes poços seriam instaladas eletrobombas submersíveis com elementos revestidos a 

borracha, tendo capacidade para extrair fluídos com partículas sólidas em suspensão. O acionamento 

destas bombas seria operacionalizado através de interruptores duplos (de arranque e de paragem) de 

nível, com as respetivas ligações elétricas completamente vulcanizadas. 

 

 

Figura 167 - Início da instalação do primeiro poço de drenagem no aterro da Pedreira da Madalena 

(Arquivo da SOLUSEL). 
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4.8.3.5 Cobertura final 
 

A cobertura final do aterro estava prevista ser constituída por três camadas distintas: 

 

 Camada impermeabilizante – Depositada sobre os resíduos, esta terá uma espessura de cerca 

de 40 cm e dela farão parte solos argilosos ou outros de semelhante função impermeabilizante. 

Estes materiais poderiam ser selecionados de entre os resíduos rececionados, quando os 

houvesse, e depositados nos terrenos da SOLUSEL; 

 Camada drenante – Desta camada faria parte um solo de permeabilidade superior a 10-3 cm/s 

e teria uma espessura de 0,21 m, de modo a proporcionar um rápido escoamento das águas 

infiltradas; 

 Terra vegetal – Sobre toda esta estrutura seria depositada uma camada de cerca de 1 m de 

terra vegetal, para realização de uma florestação de toda a plataforma final do aterro. Em 

alguns locais, previa-se que esta última camada pudesse ser mais espessa tendo em vista a 

plantação de árvores de maior porte. 

 

A completar o plano de arranjo paisagístico, o projeto contemplava a plantação de arbustos, misturada 

com uma sementeira de gramíneas e leguminosas (à razão de 30 gr/m2) com o propósito também de 

garantir a estabilidade de toda a cobertura. Estas espécies foram selecionadas tendo em conta a 

localização da área da Pedreira da Madalena na classificação da Formação Vegetal de Portugal, que 

ocupa a região Litoral Norte. Estas espécies apresentam uma boa adaptação às condições edafo-

climáticas da zona. 

 

4.8.3.6 Infraestruturas complementares 
 

Pelo facto do aterro de inertes a licenciar se desenvolver no local onde ainda existia atividade 

extrativa, e nele já existirem praticamente todas as infraestruturas necessárias ao seu funcionamento, 

como sendo as instalações sociais, redes de águas e de esgotos, eletricidade, vedação, posto médico, 

etc. previa-se apenas a necessidade de ser adquirida uma báscula de pesagem dos inertes (Figura 168) 

e a construção de um tanque lava-rodas, a fim de evitar o arrastamento de partículas sólidas para fora 

da zona do aterro, vindo a contaminar as vias públicas circundantes da Pedreira da Madalena (Figura 

171 e Figura 172). 
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Figura 168 - Imagens da central de pesagem de resíduos inertes da Pedreira da Madalena  

(Arquivo da SOLUSEL). 

 

O funcionamento da central de receção e pesagem de resíduos inertes permitiria também estabelecer 

uma gestão de clientes, de acordo com o seguinte fluxograma (Figura 169): 

 

 

Figura 169 - Fluxograma da gestão de cliente e processo de pesagem dos resíduos rececionados no 

aterro da Pedreira da Madalena. 
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Como meio expedito de controlo do tipo de resíduo que chegava ao aterro da Pedreira da 

Madalena, associado à zona de pesagem foi instalado um sistema de observação por câmaras 

de vídeo, o qual permitia ao operador da báscula ver o material carregado na caixa de carga 

das respetivas viaturas (Figura 170). Em alternativa, e quando a carga oferecesse dúvidas, 

havia sempre a possibilidade de inspeção direta com o auxilio de uma escada instalada nas 

imediações da báscula (Figura 170). 

 

 

Figura 170 - Sistema de controlo de vídeo e de inspeção direta na receção de resíduos no aterro da 
Pedreira da Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 

 

 

Figura 171 - Pormenor do projeto de construção do tanque lava rodas do aterro da Pedreira da 

Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 
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Figura 172 - Imagens da construção e utilização do tanque lava rodas do aterro da Pedreira da 

Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Em 2015 foi instalado na Pedreira da Madalena um novo sistema lava-rodas, mais moderno, acionado 

automaticamente por células detetoras de presença, e muito mais eficaz no que diz respeito à 

remoção de partículas das viaturas. Este novo lava-rodas está localizado mais próximo da saída desta 

unidade industrial (Figura 173). Num desdobrável recente sobre o aterro de resíduos inertes da 

Pedreira da Madalena, surge o seguinte parágrafo: 

 

“Na procura da satisfação dos nossos clientes, a SOLUSEL tem agora ao dispor um moderno 

sistema de lavagem de rodados de viaturas, completamente automatizado. Trata-se de um 

inovador sistema de lavagem de alta pressão, amigo do ambiente, utilizando um baixo caudal 

de água reciclada, projetada a alta pressão, com posterior tratamento para separação de 

hidrocarbonetos” (Arquivo da SOLUSEL) 
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Figura 173 - Novo lava-rodas da Pedreira da Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 

 

4.8.4 Resultado do pedido de licenciamento do aterro, enquanto nova solução como PRP 

 

Em janeiro de 1996, a SOLUSEL, por sua iniciativa, entregou na Direção Regional do Ambiente e 

Recursos Naturais do Norte (DRARNn) do Ministério do Ambiente, na Direção Regional da Indústria do 

Norte (DRIn) e na CMVNG, exemplares do novo PRP e projeto de aterro de resíduos inertes a ser 

implementado na Pedreira da Madalena. Em setembro de 1996, a SOLUSEL rececionou carta da 

DRARNn, entidade competente para avaliação e licenciamento de projetos de aterro, na qual aquela 

Direção Regional afirmava que o projeto apresentado para a recuperação paisagística da Pedreira da 

Madalena e respetivo aterro de resíduos inertes, tinha sido aprovado (Anexo 7.9). 
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O último parágrafo da referida carta da DRARNn, é aqui transcrito, dado considerarmos o seu conteúdo 

muito relevante no que diz respeito à caracterização da gestão de resíduos na região do Grande Porto: 

 

“7 – Por último, esta DRARN-Norte considera de toda a importância que seja dada 

conhecimento às autarquias da Área Metropolitana do Porto, para além de Vila Nova de Gaia, 

da existência deste aterro para resíduos inertes (constituídos por materiais de demolições de 

construção civil e de escavações), com o objetivo de prevenir a deposição incontrolada destes 

mesmos resíduos, como se verifica atualmente nesta região” (Anexo 7.9) 

 

Estas afirmações vêm corroborar o que anteriormente foi dito (ver 4.8), relativamente à abundância 

de lixeiras clandestina na região do Grande Porto e também as conclusões apresentadas para justificar 

uma hipotética diferença nos valores estimados de produção de resíduos per capita nesta região. 

A SOLUSEL, a partir da aprovação oficial do novo PRP e do respetivo aterro de resíduos inertes, iniciou 

todos os trabalhos de preparação para que este entrasse em atividade em janeiro de 1997. 

A par desses trabalhos, a empresa levou a cabo uma forte campanha de promoção deste aterro, indo 

com ela ao encontro do recomendado no referido último parágrafo da carta da DRARNn atrás 

transcrito. Dessa campanha fizeram parte folhetos, desdobráveis e entrevistas em diversos jornais da 

região (Figura 174 e Figura 175) e mesmo em programas radiofónicos de rádios locais e, inclusive, uma 

reportagem da RTP1, da autoria do jornalista Luís Henriques Pereira. Chegou mesmo a ter lugar na 

Pedreira da Madalena, um encontro / visita, promovido pela SOLUSEL, na qual participaram vereadores 

dos Pelouros do Ambiente das Câmaras Municipais do Grande Porto. 

 

Este acontecimento pode ser considerado um marco histórico para a Pedreira da Madalena, mas 

também para a gestão de resíduos em Portugal e, em particular, para todos os futuros projetos de 

recuperação paisagística de espaços de escavação em minas e pedreiras. Este foi, na realidade, o 

primeiro projeto deste tipo licenciado em Portugal, sendo a metodologia implementada para a sua 

realização totalmente oriunda da criatividade e conhecimentos técnicos da equipa da Pedreira da 

Madalena, em parceria com os elementos da empresa Hidroprojeto. Não será demais realçar que as 

orientações para este tipo de solução não existiam no nosso País, tendo muitos dos pormenores 

implementados na Pedreira da Madalena servido de exemplo para muitos outros projetos de 

recuperação que no futuro viriam a ocorrer. Contribui-se, assim, para uma clara mudança de cultura 

na área da gestão de resíduos e na da recuperação de espaços escavados da indústria extrativa, muitas 

vezes descurada no passado. 
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Figura 174 - Anúncio publicitário do aterro de resíduos inertes da Pedreira da Madalena, destacando 

a sua localização e respetivos acessos (Arquivo da SOLUSEL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 175 - Excertos de notícias de jornal que reportam o início de atividade do aterro de resíduos 

inertes na Pedreira da Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 
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4.8.5 O conceito de Pedreira em circuito fechado 

 

Numa dessas campanhas publicitárias do aterro da Pedreira da Madalena, esta é apresentada como 

sendo uma Pedreira em circuito fechado (Figura 176). Tal analogia recorre ao facto de ser previsto 

que a Pedreira da Madalena, em 1997, estaria a iniciar um período de cerca de 16 anos em que 

coabitariam as atividades de extração de rocha e respetiva venda (saída) de agregados, a par da 

receção (entrada) de resíduos inertes, levantando-se mesmo a hipótese de alguns deles terem sido 

matérias-primas originárias da própria Pedreira. 

 

 

Figura 176 - Folheto publicitário (frente e verso) da Pedreira da Madalena enquanto entidade a 

funcionar em circuito fechado (Arquivo SOLUSEL). 
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Figura 177 - Imagens do início da atividade de disposição de resíduos inertes no aterro da Pedreira da 

Madalena (Arquivo SOLUSEL). 

 

Em 1998, aquando da realização do XIII Encontro Nacional do Colégio de Engenharia de Minas, 

apresentámos uma comunicação intitulada Uma Exploração em Circuito Fechado (Guedes, 1998).  

 

“Dentro do espírito do Desenvolvimento Sustentável, faz-se uma abordagem da vida 

da Pedreira da Quinta do Moinho nº 2, mais conhecida por Pedreira da Madalena, 

referindo a fase da extração e consequente produção de balastro para o caminho de 

ferro bem como inertes de granulometria variada para a construção civil e obras 

públicas, a recuperação paisagística através da exploração de um aterro de resíduos 

inertes e as possíveis aplicações futuras dos terrenos”. (Guedes, 1998). 

 

No final deste artigo, conclui-se que ao receber resíduos inertes em quantidade equivalente à rocha 

extraída, que na atualidade se pode contabilizar ser da ordem dos 15 milhões de toneladas, este 

complexo industrial pode ser considerado como um processo em circuito fechado. Na imagem da Figura 

178, obtida em março de 2018, é evidente uma intensa atividade de deposição de resíduos no aterro 

da Pedreira da Madalena.  

Ainda inerente a este conceito, pode elaborar-se o seguinte pensamento: a Pedreira da Madalena 

contribuiu com um produto de grande excelência para a construção civil e obras públicas, restituindo 

um espaço que, a não existir solução para o mesmo, se apresentaria como um grande passivo 

ambiental. A história desta unidade industrial diz-nos que esse espaço, preenchido com resíduos 

inertes, viria a restituir-lhe a topografia original, sendo todo o território devolvido à sociedade e 

integrando-o no contexto urbano da Vila Nova de Gaia com todas as potencialidades para um futuro 

promissor (Figura 177). 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

285 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 

Figura 178 - Uma fase de atividade intensa de descarga de resíduos no aterro da Pedreira da 

Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 

 

4.8.6 Instalação de piezómetros em torno do aterro 

 

Da carta da DRARNn rececionada com a aprovação do aterro, além de algumas condições nela explícitas 

para o arranque da atividade de receção de resíduos, muitas delas contempladas no próprio projeto 

apresentado e que foram integralmente cumpridas até ao final do ano de 1996, realça-se o facto de 

nesta se referir ser necessário implementar um sistema de controlo da qualidade das águas 

subterrâneas que circulam no maciço granítico da Pedreira da Madalena, controlo esse a ser realizado 

periodicamente, comparando os respetivos resultados a montante e a jusante da área do aterro. Para 

a implementação desta recomendação, e tendo por base o relatório da empresa Publiambiente, Lda, 

intitulado Monitorização da Qualidade de Águas Subterrâneas – Unidade da SOLUSEL – Vila Nova 

de Gaia (Anexo 7.10), foram realizados 3 furos no maciço granítico em torno da corta da Pedreira, nos 

quais viriam a ser instalados piezómetros, com meios de recolha de águas subterrâneas para a 

realização periódica de análises físico-químicas (Figura 179).  

 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

286 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 

Figura 179 - Planta da Pedreira da Madalena com indicação da localização de furos para instalação de 

piezómetros para controlo da qualidade da água subterrânea em trono do aterro de resíduos inertes 

(Anexo 7.10). 

 

Como é possível ver na planta aqui reproduzida, um desses piezómetros (P1) viria a ser instalado a 

montante do aterro, na zona dos escritórios da SOLUSEL (Figura 180), e nele era possível recolha de 

água a cerca de 10 metros de profundidade. Este local e profundidade garantem que a água 

subterrânea recolhida e analisada nunca teria circulado na zona do aterro. Os outros 2 piezómetros 

(P2 e P3) foram instalados a jusante, a uma cota inferior, e do lado oposto da corta. Nestes dois últimos 

furos é possível recolher água a várias profundidades e comparar os respetivos resultados das análises 

com as do piezómetro P1. Dessa comparação é possível detetar eventuais contaminações do aquífero 

subterrâneo, oriundas da interação dos resíduos depositados com as águas de origem superficial.  
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Figura 180 - Piezómetro P1 da Pedreira da Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Dos boletins de análises constavam os valores de diversos parâmetros determinados laboratorialmente, 

a partir da recolha periódica de amostras de águas nos piezómetros instalados. A par dos valores 

registados, dos boletins fazem também parte colunas com os Valores Máximos Recomendados (VMR) e 

os Valores Máximos Admissíveis (VMA), definidos no Anexo dos Decreto-Lei 236/98 (Decreto-Lei 

236/98), o qual estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o 

meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. A título de 

exemplo, reproduz-se um boletim com resultados datados de 2001 (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Exemplo de boletim de análises, para diversos parâmetros, relativos a colheita de águas 

nos piezómetros da Pedreira da Madalena em 2001 (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Os resultados das análises realizadas ao longo do tempo nunca evidenciaram contaminações das águas 

subterrâneas provocadas pela presença do aterro instalado. A comprovar este facto, surgem as 

aprovações, por parte da CCDRn e dos Serviços de Indústria e Recursos Geológicos da Direção Regional 

da Economia do Norte (SIRGDREN), dos vários pedidos de alteração da frequência de monitorização 

para controlo das águas subterrâneas e das águas lixiviantes geradas no aterro. 

De notar que os únicos valores anómalos registados no boletim de análises atrás apresentado são os 

relativos ao parâmetro fenóis. No entanto, o referido relatório (Anexo 7.10) apresenta uma clara 

justificação para esta ocorrência, associando-a a outras razões que não a do aterro. 
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4.8.7 Como se chegou à tabela de preços a praticar na receção de resíduos 

 

“Es un gran arte saber como vender viento” 

(Morales, 2011) 

 

Aquando da visita a aterros de resíduos em França, atrás referida (ver 4.8.2), foi-nos possível obter 

tabelas de preços na altura praticados para a receção de produtos a depositar nessas estruturas. 

Foi a partir dessas tabelas que se iniciou um processo de análises comparativas, a partir de valores de 

diversos rácios, nomeadamente, entre outros, custos em Portugal e França da mão de obra, da 

eletricidade e dos combustíveis. 

Por exemplo, no que diz respeito aos custos da mão de obra, constatamos que estes em França eram 

cerca de três vezes superiores aos praticados em Portugal. A partir das diferenças encontradas nos 

valores desses rácios, foi possível estabelecer uma tabela de preços por tonelada de receção de 

resíduos.  

Em 1997, esses valores eram os apresentados na seguinte tabela (Tabela 11): 

Tem, para nós, algum sentido aqui elaborar uma analogia entre a atividade comercial de receção de 

resíduos e a da exploração de minas para a venda de concentrados de minerais úteis. Em particular, 

no que diz respeito ao princípio fundamental da Lavra de Minas que aponta como importante o bom 

aproveitamento dos jazigos minerais, aqui trata-se de levar a cabo um bom aproveitamento do 

espaço que necessariamente se traduzira numa melhor rentabilidade do mesmo. Na realidade, a 

atividade comercial do aterro de resíduos inertes da Pedreira da Madalena, efetiva uma venda de 

espaço. São volumes de ar, que de certa maneira, são comercializados para neles colocar os resíduos 

inertes que a sociedade produz. Do equilíbrio entre o bom aproveitamento dos jazigos minerais e os 

preços dos concentrados praticados pelo mercado internacional de minérios surgirão boas práticas 

mineiras. Da mesma forma poderão ser concebidos preços para a admissão de resíduos inertes em 

função das estratégias de geração de espaço no aterro e da velocidade procurada para a sua 

ocupação.  
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Tabela 11 - Tabela de valores de receção de resíduos do aterro da Pedreira da Madalena em 1997  

(Arquivo SOLUSEL). 

 

Naturalmente, os valores desta tabela foram sempre sendo atualizados em função da gestão 

estabelecida em cada período temporal da atividade do aterro. 

Apresentam-se, na Tabela 12, os preços para a receção de resíduos no aterro da Pedreira da Madalena 

em 1999, realçando-se que a par destes, surgem também preços de venda de inertes/britas, uma vez 

que, como foi atrás referido, a SOLUSEL exercia nessa altura as duas atividades, de venda de agregados 

e de receção de resíduos. 

A dimensão da realidade da atividade deste aterro, ao longo dos anos e até à atualidade, veio provar 

que a metodologia seguida para obtenção daqueles valores a que se chegou em 1997 para a prática de 

receção de resíduos, apesar de ser um procedimento empírico, foi uma metodologia correta. A 

comprovar esta afirmação, refere-se que desde 1997, ano com um total de receção de resíduos da 

ordem das 37 000 toneladas, se passou logo em 2001, para cerca de 32 3000 toneladas de resíduos 

rececionados (Figura 161).  

 

 

 

Relembrando que este foi o primeiro aterro de resíduos inertes em Portugal como plano de 

recuperação paisagística de uma pedreira, e sendo a sua tabela de preços largamente publicitada, 

esta terá sido um importante referencial para todos os outros aterros deste tipo que no futuro viriam 

a ser implementados no País. 
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Tabela 12 - Tabela de preços da SOLUSEL, em 1999, para venda de agregados e de receção de 
resíduos (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Esta tabela aqui apresentada já evidencia a inclusão de um terceiro tipo de resíduos a ser admitido, 

quando comparada com a de 1997 atrás apresentada. Tabelas posteriores mostrarão que outros tipos 

de resíduos inertes viriam a ser depositados no aterro, tendo em conta os seus respetivos códigos LER. 

Um parâmetro que foi posteriormente incluído para o cálculo de custo da tonelada de resíduos inertes 

a serem admitidos no aterro da Pedreira da Madalena, foi o da densidade dos materiais. A título de 

exemplo, a lã de rocha ou de vidro, pelo facto de ter uma densidade muitíssimo mais baixa que os 

vulgares produtos de demolição e escavação, ocuparia volumes muito superiores do espaço livre para 

o aterro, pelo que o seu preço de receção seria proporcionalmente superior. Esta gestão de 

determinados tipos de resíduos, era sempre realizada por consulta, como pode ser observado, por 

exemplo, no excerto da tabela de preços do ano de 2016 (Tabela 13), da qual já fazem parte resíduos 

de 11 códigos LER. 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

292 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 

 

 

 

Tabela 13 - Tabela de resíduos, com respetivos códigos LER e preços de receção, em vigor no ano de 

2016 no aterro da Pedreira da Madalena (Arquivo SOLUSEL). 

 

4.8.8 Outros trabalhos realizados no âmbito da atividade do aterro de resíduos inertes 

 

Após o licenciamento do aterro de resíduos inertes da Pedreira da Madalena em 1996, e da sua entrada 

em funcionamento em janeiro de 1997, e evidenciando as preocupações da SOLUSEL com esta estrutura 

no que diz respeito às suas eventuais interações com o meio ambiente, foi solicitada a entidades 

credenciadas, a realização de vários tipos de estudos, passando a Empresa a munir-se de cada vez mais 

dados e informações nesta área. 

Destacamos quatro relatórios que se afiguraram como peças importantes para corroborar informação 

anteriormente obtida, mas também para a construção de ideias cada vez mais sólidas sobre a 

estabilidade do aterro, na altura em construção, no meio geológico envolvente: 
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 Caracterização Geológico/Estrutural da Pedreira Quinta do Moinho – FEUP – (Pereira et al, 

2000) – (Anexo 7.2); 

 Determinação das condições de permeabilidade naturais no Aterro de Resíduos Inertes da 

Quinta do Moinho nº 2 – Publiambiente, Lda – 2001 (Anexo 7.4); 

 Monitorização da Qualidade de Águas Subterrâneas – Unidade da SOLUSEL – Vila Nova de 

Gaia – Publiambiente, Lda – 2001 – (Anexo 7.10); 

 Proposta de Alteração da Estratégia de Lavra da Pedreira da Quinta do Moinho, Canidelo, 

Vila Nova de Gaia – FEUP - (Miranda, et al, 2000) – (Anexo 7.11). 

 

Relativamente aos três primeiros documentos desta listagem, já foram feitas atrás significativas 

referências aos mesmos, nomeadamente no que diz respeito ao seu papel para a caraterização e 

enquadramento geológico do maciço granítico da Pedreira da Madalena, das suas condições de 

permeabilidade bem como quanto à metodologia de controlo de parâmetros da água subterrânea que 

nele circula. Assim, abstemo-nos de explorar mais esses documentos, disponibilizando ao leitor as suas 

respetivas referências bibliográficas e colocando-os mesmo em anexo a esta Tese. 

Relativamente ao quarto documento desta listagem, levado a cabo por uma equipa da FEUP, ele foi 

solicitado no sentido de obter ideias de alguém de fora, nomeadamente do meio académico, como 

auxílio ao redimensionamento da estratégia de lavra da Pedreira, em paralelo com uma atividade cada 

vez mais intensa de deposição de resíduos no aterro em pleno funcionamento. Da introdução a este 

documento destacamos: 

 

“Recentemente … a empresa detentora do alvará de licença de exploração requereu e obteve 

da tutela autorização para funcionar simultaneamente como pedreira (em continuação da sua 

atividade tradicional) e como recetora de inertes de múltipla natureza resultantes quer de 

demolição de edificações industriais e blocos habitacionais, quer de escavações (terras e 

rochas) efetuadas com finalidades diversas.” (Miranda et al, 2000) (Anexo 7.11) 

 

O referido documento prossegue apresentando os objetivos gerais do estudo realizado, tendo em vista 

evidenciar uma transformação estratégica da organização espacial e do esquema funcional da Pedreira 

da Madalena, oriunda da situação criada pelas atividades em simultâneo de extração de granito e 

deposição de resíduos. 

Esses objetivos foram delineados de modo a que: 

 

 Possa ser admitido no aterro todo o material que a ele aflua para deposição; 

 Nunca ocorram grandes quebras ou irregularidades de produção, por interrupção indesejável 

do acesso a bancadas produtivas; 
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 Fique a Pedreira dotada de uma rede de pistas de transporte otimizada sob o ponto de vista da 

fluidez e segurança do tráfego, das pendentes e das distâncias a percorrer pelas unidades de 

transporte autóctones e alóctones; 

 Resulte passível de aproveitamento máximo das suas reservas, por minimização do número e 

volumetria dos maciços a deixar como elementos de suporte e contenção das plataformas a 

efetuar com resíduos inertes afluentes.  

 

Este relatório técnico prossegue com a definição de diversos tipos de pistas, a maioria em rampa, que 

sucessivamente deveriam ser construídos, evoluindo toda a geometria do espaço de corta através de 

um total de oito configurações, devidamente planeadas e apresentadas em planta. Destacamos a 

configuração número sete (Figura 181), a qual resultaria das bancadas a norte da corta entrarem em 

fase final de desmonte, batendo em retirada e libertando novos espaços para a deposição de resíduos. 

Esta configuração evidencia aquele que viria a ser o contorno final deste setor da Pedreira.  

 

 

Figura 181 - Planta da configuração 7 do plano de alteração estratégica da lavra na Pedreira da 

Madalena (Miranda et al, 2000) (Anexo 7.11). 
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Figura 182 - Exemplos de pistas de circulação associadas às atividades em simultâneo de extração de 

granito (esquerda) e deposição de resíduos (direita), na Pedreira da Madalena (Arquivo SOLUSEL). 

 

Embora as recomendações deste relatório não tivessem sido seguidas à risca, uma vez que os ritmos 

reais de atividade da Pedreira e do aterro eram significativamente diferentes, com uma gestão 

previsional difícil, chegando mesmo em determinados momentos a evoluir de forma contraditória, 

nomeadamente com uma evolução rápida do ritmo de receção de resíduos, a qual se sobrepôs à da 

atividade extrativa, este não deixou de ser um documento importante como base de reflexão para 

muitas das tomadas de decisão que foram operacionalizadas para garantir fluxos de materiais destas 

duas atividades. Durante todo este processo, e como exemplo de uma problemática sensível neste tipo 

de gestão, houve necessidade de permanentemente garantir o acesso à plataforma de cota mais baixa 

da corta para garantir o acesso para reparações e manutenção da central de bombagem de água (Figura 

182). 

 

4.9 Intervenções na britagem primária (1998 – 1999) 

 

Nos finais dos anos 90 do século passado, os dois britadores primários BABBITLESS (BP 38 DD) existentes 

na Pedreira da Madalena, um em funcionamento e o outro como reserva de peças, já tinham 

seguramente uma vida útil que ultrapassava os 35 anos. Esta longevidade de atividade começava a 

evidenciar uma fadiga exagerada de muito dos componentes destas máquinas, traduzindo-se essa 

fadiga, por exemplo em rotura do veio principal (Figura 183) e no colapso do sistema de fixação da 

base desta enorme máquina que pesava 125 toneladas. Tais circunstâncias obrigaram à definição de 

uma estratégia de reestruturação da unidade de britagem primária da Pedreira. Acresce o facto de, 

nessa altura, os níveis de produção se encontrarem em valores que apontavam para uma tendência de 

efetiva redução em face do mercado da época (Figura 91). 
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Figura 183 - Imagens do veio principal do britador primário BP 38 DD fraturado (Arquivo SOLUSEL). 

 

4.9.1 Britador primário BABBITLESS MR 1400 1100 

 

Depois de ponderadas diversas alternativas, e descartada de imediato, por razões óbvias, a compra de 

um novo BP 38 DD, foi ponderada a instalação de um britador de maxilas para a britagem primária, 

britador esse que existia disponível dentro do Grupo EIFFAGE. Esse britador era um BABBITLESS MR 

140, com uma boca de admissão de 1400mm X 1100mm, oriundo de uma filial do Grupo em Espanha. 

Esse equipamento tinha uma gama de produção variável entre 200 t/h e as 600 t/h em função da 

qualidade da alimentação e da regulação da abertura de saída. 

Tratou-se de um ato de gestão que teve como principal objetivo resolver um problema de imediato, 

não acarretando essa solução encargos financeiros avultados. 

Dada a sua menor capacidade produtiva, quando comparada com a do britador BP 38 DD, este britador 

BABBITLESS MR 1400 1100, funcionaria a tempo inteiro, com eventual recurso a horas extraordinárias, 

em função das exigências do mercado. Será de referir, que nesta altura, as duas linhas da instalação 

de transformação raramente funcionavam em simultâneo, uma vez que a produção de balastro estava 

a um ritmo significativamente inferior ao dos anos anteriores. Relembra-se que entre 1989 e 1998, 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

297 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

tiveram lugar avultadas obras associadas à via ferroviária, nomeadamente as do nó ferroviário do 

Grande Porto e as da zona da Expo 98, obras para as quais a Pedreira da Madalena forneceu grandes 

quantidades de balastro. 

Depois de instalado este britador, ao fim de cerca de 3 anos do seu funcionamento começaram a serem 

detetados inúmeros problemas a ele associados. Tratava-se de uma máquina em segunda mão, também 

ela já muito usada. Por exemplo, várias vezes os fusíveis (“brincos”), que eram acionados quando na 

câmara de fragmentação entravam peças metálicas de elevada dureza, colapsavam sem razão 

aparente. Começavam ocorrer problemas frequentes com o sistema de fixação das forras fixas e móvel 

deste britador. Algumas das chumaceiras evidenciavam desgastes diferenciais exagerados, oriundas de 

folgas e excentricidades presentes.  

Perante esta realidade, esta máquina teve que ser desmontada em 2002 (Figura 184).  

 

No entanto, podendo parecer que se tratou de uma aquisição inapropriada, na realidade, perante 

o seu baixo custo de compra (cerca de 20.500.000 pesetas - cerca de 102.500 – euros), sendo uma 

máquina disponível no Grupo, não envolvendo custos com terceiros, e perante a necessidade 

urgente de minimizar a paragem da britagem primária para se fazer face à procura de agregados 

pelos compromissos existentes com clientes, podemos considerar que se tratou de uma decisão 

equilibrada entres as vantagens e inconvenientes da mesma. 
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Figura 184 - Imagens da desmontagem do britador primário BABBITLESS MR 1400 1100 na Pedreira da 

Madalena (Arquivo SOLUSEL). 

 

4.9.2 Britados primário ALTAIRAC 13 11 

 

Este britador BABBITLESS viria a ser substituído por um outro de maxilas, da marca ALTAIRAC, modelo 

13 11.  

Como veremos posteriormente, este britador ALTAIRAC, com uma boca de alimentação de 1320 X 1150 

mm, viria a trabalhar até 2010, altura em que foram tomadas decisões estratégicas preponderantes 

dada a fase avançada de exploração da Pedreira da Madalena, a par com a atividade do aterro de 

resíduos inertes, bem como com inúmeros problemas associados ao sistema de telas transportadoras 

entre o britador primário e o pré-stock. Outras razões ainda levaram a que 2010 se tornasse num ano 

charneira de inovação técnica na Pedreira da Madalena. 

 

4.9.3 Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 

 

Os efluentes oriundos dos escritórios, oficinas e edifícios sociais da Pedreira da Madalena, desde a sua 

origem eram coletados e depositados em fossas séticas que funcionavam como um esgoto in natura. 

Com alguma frequência, a SOLUSEL solicitava aos Serviços Municipalizados de Vila Nova da Gaia a 
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recolha das lamas depositadas nestas fossas séticas, transportando-as para destinos apropriados 

geridos pelo Município. 

Em 1999, encontrando-se as capacidades das fossas séticas esgotadas, e sendo possível a 

implementação de outras soluções que permitissem o tratamento dos efluentes referidos e a 

reciclagem de água para ser utilizada em diversos fins, foi realizado pela Empresa um estudo para a 

aquisição de uma Etar compacta que promovesse esse tratamento e reciclagem. 

A escolha recaiu sobre uma Etar que recorre ao tratamento biológico dos efluentes efetuado em regime 

de oxidação total (arejamento prolongado), seguido de um sistema de fluxo contínuo com uma 

decantação secundária (Figura 185 e Figura 186).  

 

Figura 185 - Esquema tipo de Etar semelhante à instalada na Pedreira da Madalena em 1999. 

https://www.logismarket.pt/tubofuro/contentores-para-a-recolha-selectiva/1673361840-p.html 

 

 

Este tipo de unidade de tratamento tem funcionamento simples e automático, sendo somente 

necessária uma manutenção constituída por um pequeno conjunto de operações de rotina cuja 

frequência era ditada pela prática normal da sua utilização.  

 

https://www.logismarket.pt/tubofuro/contentores-para-a-recolha-selectiva/1673361840-p.html
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Figura 186 - Imagens da fase de instalação da Etar de tratamento de efluentes da Pedreira da 
Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Os efluentes de água tratada nesta Etar eram usados em diversas atividades industriais, como por 

exemplo, a rega de pistas e lavagem de agregados, de infraestruturas e equipamentos. 

Em 2005, aquando da construção da urbanização Gaia Espaço Imobiliária, Lda., imediatamente a 

norte dos terrenos da Pedreira da Madalena, a Câmara Municipal de Gaia prolongou a rede coletora 

de saneamento nesta zona, criando-se condições para que os efluentes que eram tratados na Etar 

compacta referida pudessem ser incorporados neste sistema municipal de saneamento. Naturalmente 

que, depois das respetivas ligações estabelecidas, a Etar compacta foi desativada. 

 

4.10 Recuperação do Moinho (2000) 

 

 

“Uma das industrias que mais alta e geral importancia teve 

entre nós e que tende a desapparecer completamente é a da 

moagem pela força hydraulica ou pela força do vento”  

(Viterbo, 1896). 
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Por volta dos finais da década de 90 do século passado, foi solicitado pela Professora Olívia Cruz, da 

Escola EB1/JI do Viso - Vila Nova de Gaia, Escola situada nas proximidades da Pedreira da Madalena, 

uma visita de estudo à Pedreira com o intuito específico de observar com os Estudantes a estrutura 

restante do moinho de vento nela existente (Figura 187).  

 

 

Figura 187 - Moinho de vento, parcialmente em ruína, na Pedreira da Madalena. É visível a sua 

localização nas proximidades da corta da Pedreira (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Durante esta visita, a Professora Olívia Cruz, possuída de uma especial sensibilidade para este tipo de 

edificações, manifestou de viva voz que seria muito interessante que o referido moinho viesse a ser 

recuperado, devolvendo-lhe a traça original.  

São conhecidos, ao longo da costa Portuguesa, inúmeras edificações deste tipo, que naturalmente 

aproveitavam a energia eólica reinante nestas regiões para acionamento dos respetivos processos de 

moagem de cereais. 

Como já foi referido anteriormente nesta Tese (ver 1.6), não é estranha a relação entre a presença 

deste moinho nos terrenos da Pedreira da Madalena e a denominação oficial da mesma como Pedreira 

da Quinta do Moinho nº2. 

Perante o desafio na altura levantado pela Professora Olívia Cruz, despertámos para o eventual 

interesse, em termos de história e etnografia local, de esta estrutura vir a ser recuperada. 
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Por diversas razões, só aquando do início da atividade de receção de resíduos inertes é que se reuniram 

condições para se avançar com a recuperação desta estrutura etnográfica local. Em 1997, houve 

necessidade de promover uma importante campanha de publicidade ao aterro que estava em processo 

de arranque. Ora, juntando à sensibilidade entretanto adquirida para a preservação do moinho, a 

necessidade de criar um motivo aglutinador que fizesse a ligação entre o passado, o presente e o 

futuro, e que ao mesmo tempo funcionasse como “imagem de marca” (Figura 188) para ser inserida 

nas várias iniciativas de divulgação do aterro, em 1998 foi tomada a decisão de realizar obras de 

recuperação do moinho.  

 

 

Figura 188 - Pormenor de folheto de divulgação das atividades da Pedreira da Madalena, 

evidenciando a preocupação de associação da existência do moinho à sua realidade presente e futura 

(Arquivo da SOLUSEL). 

 

A data limite decidida para a conclusão destas obras e respetiva inauguração do moinho, foi a data de 

16 de novembro de 2000, data essa em que a SOLUSEL festejaria o seu cinquentenário. 

Não sendo conhecedores dos pormenores associados à reconstrução de moinhos, iniciamos contactos 

com responsáveis de estruturas deste tipo, nomeadamente dos moinhos em Carreço – Viana do Castelo. 

Depois de nos inteirarmos da história e de pormenores de reconstrução destes moinhos, curiosamente, 

chegámos ao contacto com o então Presidente da Junta de Freguesia de Canidelo que, por sua vez, 

conhecia um especialista neste tipo de construções, o Sr. Adriano, natural da zona de Fátima – Ourém. 

Conscientes de que a atividade extrativa da Pedreira, num horizonte mais ou menos próximo, viria a 

terminar, e estando em plena ação o preenchimento da corta da pedreira com resíduos inertes, vindo 

no futuro a ter lugar uma recuperação paisagística que contemplaria a possível urbanização do 

espaço, a recuperação do moinho teria perfeito cabimento nesse plano. 
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Contactado o Sr. Adriano, depois de uma visita deste à Pedreira da Madalena e da observação que fez 

do moinho em ruína, ficou acordado que seria ele a coordenar e a criar uma equipa de colaboradores 

para implementar a recuperação do mesmo, principalmente ao nível do seu mecanismo de 

funcionamento. Quanto à reconstrução das paredes em alvenaria, depois de uma visita por nós 

realizada ao centro histórico de Guimarães, chegamos ao contacto com um grupo de operários 

especializados em trabalhos de cantaria, de Terras de Bouro, que trabalharam naquele centro 

histórico. Esse grupo, iniciou os trabalhos de recuperação do moinho (Figura 189), criando condições 

para as posteriores atividades de carpintaria para implementação de todo o sistema de velas e 

maquinismos de funcionamento da moagem (Figura 190). 

 

Figura 189 - Atividades de limpeza e reconstrução das paredes do moinho da Pedreira da Madalena  

(Arquivo da SOLUSEL). 
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Figura 190 - Atividades construção do sistema de velas e maquinismos de funcionamento da moagem 

do moinho da Pedreira da Madalena (Arquivo da SOLUSEL) 

 

4.10.1 Festividades do cinquentenário da SOLUSEL 

 

No dia 16 de novembro de 2000, tiveram lugar as festividades do cinquentenário da SOLUSEL, fazendo 

parte das mesmas a inauguração do moinho recuperado, tendo nela estado presente a Professora Olívia 

Cruz, responsável primeira pela ideia de reabilitação desta interessante estrutura local. Esta 

Professora fez-se acompanhar por diversos seus ex-alunos, que fizeram parte da visita organizada três 

anos antes ao moinho, estando este ainda em ruinas.  
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Figura 191 - Moinho da Pedreira da Madalena recuperado em 2000 (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Nesse memorável dia de inauguração do moinho, um dos referidos alunos proferiu um discurso no qual 

expressou, em representação de todos os Colegas, a emoção de tal acontecimento (Figura 192): 

 

“Ao longo destes quatro anos de Escola sempre ouvimos falar do moinho que dá o nome à 

Quinta. Tivemos curiosidade e fomos visitá-lo. Sentimos uma enorme desilusão pois só 

restavam pedras sobre pedras. Que pena tivemos! Vivemos uma desilusão. Voltámos para a 

aula e decidimos tentar fazer alguma coisa para o salvar. Pedimos à nossa Professora para, 

junto das entidades locais, interceder pela sobrevivência do moinho … Se realizarmos este 

sonho, será um sonho lindo. Já imaginamos o nosso moinho de pé. Fazer lembrar aos visitantes 

e aqueles que escolhem a nossa terra para morar, o que foi o nosso passado” (excerto do 

discurso de ex-aluno da Professora Olívia Cruz, no dia da inauguração do moinho). 

 

 

 

 

 

 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

306 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

 

Figura 192 - Excerto de documento elaborado por ex-alunos da Escola EB1/JI do Viso - Vila Nova de 

Gaia (Reportagem da RTP – Arquivo da SOLUSEL). 

 

Na mesma altura, a Professora Olívia Cruz disse que aquele moinho recuperado era, para ela, como 

um filho ou um neto. Como reconhecimento, ofertou à SOLUSEL uma peça de artesanato da sua 

autoria, acompanha com uma dedicatória (Figura 193). 

 

Figura 193 - Peça de artesanato da autoria da Professora Olívia Cruz, e respetiva dedicatória (Arquivo 

da SOLUSEL). 
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Em 2008, a SOLUSEL convidou o Pintor Abílio Guimarães a realizar uma obra, em aguarela e aqui 

reproduzido (Figura 194), retratando um recanto da Pedreira da Madalena. Essa obra foi intitulada 

pelo Autor de Pedreira da Quinta do Moinho.  

 

 

Figura 194 - Aguarela do Pintor Abílio Guimarães, retratando um recanto da Pedreira da Madalena. 

(Arquivo da SOLUSEL). 

 

A SOLUSEL editou 75 exemplares desta aguarela, sendo cada uma acompanhada por uma brochura da 

qual consta o seguinte texto: 

 

“Numa simbiose extraordinariamente feliz, entre o Moinho e esta Pedra Natural de excelentes 

características, Abílio Guimarães, com a simplicidade dos grandes artistas, conseguiu realizar 

uma obra de rara beleza captando um recanto que regista o essencial da Pedreira da Quinta 

do Moinho”. José Cardoso Guedes. 

 

4.10.2 Cooperação com entidades locais 

 

Para além da Professora Olívia e seus ex-alunos, nas comemorações dos cinquenta anos de atividade 

da SOLUSEL estiveram presentes, entre antigos e atuais colaboradores da Empresa, clientes, 

fornecedores, diversas entidades oficiais, bem como o Presidente da Casa Mãe da SOLUSEL, Mr. Bruno 

Tabarié, o Cônsul Geral de França, Mr. Jacques Demorand e o Conselheiro Económico e Comercial da 

Câmara de Comércio Luso Francesa, Mr. Bernard Thoër.  
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Participaram também, nestas comemorações, representantes de diversas Associações locais com as 

quais a SOLUSEL estabeleceu protocolos de colaboração, formalizados desde longa data:  

 

 Rancho Folclórico de Canidelo (Figura 195); 

 CERCI – Gaia; 

 Associação Mão Amiga; 

 Associação Alma Mater Artis; 

 Rotary Clube de Gaia Sul; 

 Sport Club de Canidelo; 

 Grupo Desportivo Santo André – Canidelo; 

 Grupo Desportivo do Candal; 

 Clube Desportivo de Salgueiros (andebol); 

 Sporting Clube de Coimbrões; 

 Escola Básica D. Pedro I; 

 Escola Secundária Inês de Castro; 

 Centro Cultural e Desportivo Arca Noé; 

 Outros. 

 

 

Figura 195 - Rancho Folclórico de Canidelo e seu Galhardete (Arquivo da SOLUSEL). 

 

A colaboração da SOLUSEL com estas Associações foi materializada a diversos níveis, sendo a mais 

frequente a atribuição de subsídios para as suas iniciativas. Porém, também fizeram parte desta 

interação com a rede associativa local, por exemplo, a comemoração anual do Dia da Árvore e a 

organização de visitas programadas aos espaços da Pedreira com intuitos pedagógicos, culturais e de 

sensibilização para as questões da preservação ambiental no âmbito da procura de recursos naturais 

(Figura 196). 
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Figura 196 - Imagens de várias iniciativas da Pedreira da Madalena envolvendo a Comunidade Local  

(Arquivo da SOLUSEL). 

A par de toda a atenção dada ao rigoroso controlo de diversos parâmetros associados às questões 

ambientais, já longamente abordados nesta Tese, terá sido esta permanente procura de 

estabelecimento de diálogos com os diversos intervenientes da comunidade local, a geradora de 

sintonias no que diz respeito à minimização dos impactes da atividade da Pedreira da Madalena no 

seu contexto, uma vez que por meio dessas interações se deu sempre conta da transparência e 

responsabilidade assumida pela Empresa. 

Talvez seja de, neste ponto, recordar os conflitos atrás descritos, ocorridos em 1981, com que fomos 

confrontados logo nos primeiros dias da nossa atividade laboral na Pedreira da Madalena. Depois 

desses primeiros impactes com que nos tivemos que debater, foi possível ir sucessivamente 

construindo um clima progressivo de confiança entre a Empresa e os interlocutores locais, saindo-se 

dessa clara confrontação para um clima de confiança mútua, clima esse que propiciou uma postura 

de não ignorância sobre os problemas que sempre surgem neste tipo de atividades, e de propiciar o 

equacionar de soluções para a eliminação ou minimização desses mesmos problemas. 
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4.10.3 Alargamento da Rua Entre Muros 

 

Durante o ano de 2001, a SOLUSEL foi contactada pela CMVNG, no sentido de se equacionar 

um alargamento e arranjo da Rua Entre Muros, com a qual a Pedreira da Madalena se confronta 

a Nordeste. Esta rua era em terra batida e ligava a freguesia da Madalena à de Canidelo, em 

passagem superior sobre a Linha do Norte. Aquando da nossa chegada à Pedreira, em 1981, 

esta estrada era intransitável, acumulando-se nela elevadas quantidades de resíduos urbanos, 

RCD e outros (Figura 197). Na realidade este acesso era somente um caminho municipal 

praticamente sem utilização. Nos anos noventa do século passado e por iniciativa da SOLUSEL, 

este caminho foi limpo e sujeito a uma intervenção que permitiria nele circularem qualquer 

tipo de viaturas, tendo mesmo sido criados nichos para permitir cruzamentos das mesmas ao 

longo desse caminho.  

 

 

Figura 197 - Imagens da Rua Entre Muros, no limite este dos terrenos da SOLUSEL, antes e depois da 

intervenção de 2002 (Arquivo da SOLUSEL e Google – Street View). 

 

Para as intenções da CMVNG de alargamento e arranjo global desta rua, era necessária a cedência de 

espaço lateral que na sua totalidade correspondia a cerca de 5 metros. Esse alargamento acabaria por 

ocorrer somente do lado dos terrenos da Quinta do Moinho, sendo metade oferecida pela SOLUSEL, e 

a restante vendida a um preço simbólico. Este gesto benemérito em favor da comunidade, acabaria 

por dar lugar a um louvor exarado em ata de Reunião da Assembleia Municipal da CMVNG. 

Em 2006 foi passada certidão por esta edilidade onde está declarado que em futuras operações 

urbanísticas que a SOLUSEL venha a promover na zona, a área cedida será devidamente contabilizada. 

Na Figura 197 (lado direito) é possível ver o atual estado da Rua Entre Muros, a qual é facilmente 

utilizada nos dois sentidos e ladeada por passeios para peões. 
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4.10.4 Responsabilidade Socio Ambiental Corporativa 

 

A origem do conceito da Responsabilidade Socio Ambiental Corporativa (RSAC), pode ser associada à 

criação do chamado Clube de Roma, fundado em 1966, quatro anos depois da publicação do livro 

Primavera Silenciosa (Carson, 1962), constituído por académicos de diversos países e que se reuniram 

para debater assuntos relacionados com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável. Este 

Clube deu início ao debate mundial referente ao crescimento populacional e a disponibilidade de 

recursos naturais. Um seu relatório, conhecido como Relatório Meadows, que viria a ser mundialmente 

divulgado através do livro The Limits to Growth – A report for the Club of Rome´s project on 

predicament of mankind (Meadows et al., 1972), apresentava previsões que viriam a ser o núcleo 

duro em sucessivas grandes Conferência Mundiais. A primeira delas, realizada em 1972 na cidade sueca 

de Estocolmo, foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que viria a ficar 

conhecida abreviadamente como Conferência de Estocolmo. Nesta Conferência, para além dos 

assuntos ambientais, foram também largamente debatidos problemas de caráter social. Outras se 

seguiram, nomeadamente em 1992 no Rio de Janeiro (Brasil), 2002 em Joanesburgo (África do Sul), 

2012 novamente no Rio de Janeiro e em 2015, na sede das Nações Unidas, em Nova York. 

Nestas Conferência, a par das preocupações ambientais, surge em permanente atualização o conceito, 

amplamente debatido, do desenvolvimento sustentável. E dele não pode ser excluída a 

Responsabilidade Social (RS), podendo esta ser definida, segundo Carlos Ferreira (Ferreira, 2009) 

como: 

 

“… a integração voluntária de preocupações sociais e ambientais nas operações quotidianas das 

organizações e na interacção com todas as partes interessadas … Neste sentido, é um conceito 

globalizante pois parte do indivíduo para o todo e vice-versa, entendendo-se o indivíduo como 

ser individual ou colectivo. No fundo, trata-se de um modo de contribuir de forma positiva, para 

a sociedade e de gerir os impactos sociais e ambientais da organização como forma de 

assegurar e aumentar competitividade no mercado.” (Ferreira, 2009)  

 

A RSAC terá sido definida pela primeira vez em 1998, no World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), um organismo empresarial internacional que caracterizou essa 

responsabilidade como o compromisso permanente dos empresários de adotar um comportamento 

ético e contribuir para o desenvolvimento económico, melhorando, simultaneamente, a qualidade de 

vida de seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo. Pode 

ser entendida também como um sistema de gestão adotado por empresas públicas e privadas que têm 

por objetivo providenciar a inclusão social e o cuidado ou conservação ambiental. 
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4.10.4.1 A ISO 26000 e a NP4469-1  
 

Entre 2005 e 2010, a Organização Internacional de Normalização (ISO), envolveu cerca de 450 

especialistas de 99 países num longo trabalho no âmbito da RS das organizações. Desse trabalho 

resultaria a publicação, em 2010, da Norma Internacional de Responsabilidade Social, a ISO 26000. 

Esta ISO abrange todos os elementos relacionados com as responsabilidades sociais empresariais 

(social, económico e ambiental), englobando os sete temas centrais relacionados com o envolvimento 

de todas as partes interessadas (Figura 198): 

 

1. Governança organizacional 

2. Direitos Humanos 

3. Práticas de trabalho 

4. Meio ambiente 

5. Práticas operacionais corretas  

6. Responsabilidade com o consumidor 

7. Envolvimento e desenvolvimento da comunidade.  

 

 

Figura 198 - Os sete temas centrais da ISO 26000 (Deus, 2014). 
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A Norma Portuguesa da Responsabilidade Social – NP 4469, surgida a partir dos trabalhos da ISO 26000, 

tem como finalidade incentivar e orientar as organizações para uma atuação socialmente responsável, 

no contexto dos desafios do desenvolvimento sustentável. Trata-se de um guia prático que integra um 

conjunto de questões que permitem às organizações autodiagnosticar o nível de aplicação da norma e 

o grau de operacionalidade do seu sistema de gestão da responsabilidade social; evidências que 

permitem demonstrar as práticas e que serão importantes nos processos de avaliação e auditoria, 

nomeadamente a Certificação. 

 

A RSAC pode assim surgir como um conjunto de políticas e práticas de condução do negócio, que 

estabelecem diálogo entre a empresa e outras entidades locais (comunidades, empresas, governo, 

movimento social, ONGs, etc). A RSAC promove parcerias intersectoriais, na busca de melhoria da 

qualidade de vida das populações da região de grandes empreendimentos, por meio de (Oliveira, 2018): 

 

a) Efetiva aplicação dos conceitos de Responsabilidade Social e Ambiental, dando prioridade ao 

diálogo com as comunidades locais; 

b) Desenvolvimento de metodologias de pesquisa-ação que criem sistemas de monitorização, 

baseados em indicadores socioeconômicos e ambientais, capazes de medir a melhoria de 

qualidade de vida e o impacto das atividades empresariais; 

c) Por meio da pesquisa-ação facilitar a reflexão das comunidades sobre a realidade local e do 

seu contexto, internalizando os aprendizados em planos de desenvolvimento local e/ou 

políticas e práticas empresariais; 

d) Implementação de ações para evitar a perda da socio biodiversidade e para enfrentar as 

mudanças climáticas. 

 

Como afirma Carlos Ferreira (Ferreira, 2009): 

 

Como fica patente através de muitos pormenores relatados nesta Tese, a atividade da Pedreira da 

Madalena decorreu sempre procurando estar integrada na comunidade em que se insere, interagindo 

com esta de forma positiva, gerindo em cada período os impactos sociais e ambientais por ela gerados, 

devido à sua dinâmica interna, mas também pela evolução natural que a sua envolvente foi adquirindo. 

Muitas decisões foram tomadas em sintonia com os poderes locais e num constante diálogo com as 

entidades culturais, sociais, educativas e desportivas da zona da Madalena e Canidelo.  
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“Uma organização quando socialmente responsável tem em consideração nas decisões que 

toma, a comunidade onde se encontra inserido(a) e o ambiente onde se movimenta ou opera. 

Há quem defenda que as organizações, como motor de desenvolvimento económico, tecnológico 

e humano, só se realizam plenamente quando consideram na sua actividade o respeito pelos 

direitos humanos, quer como indivíduo quer como consumidores, o investimento na valorização 

pessoal, a protecção do ambiente, o combate à corrupção, o cumprimento das normas sociais e 

o respeito pelos valores e pelos princípios éticos da sociedade em que se insere.” (Ferreira, 

2009). 

 

4.11 O Decreto-Lei nº 270/2001 e atualizações da Licença de Exploração do Aterro de 

Resíduos Inertes (2005 - 2010 – 2014) 

 

O Decreto-Lei 89/90, conhecido como Lei de Pedreiras, a certa altura da sua aplicação começou a 

revelar limitações no que diz respeito à sua execução prática, enquanto lei que estabelecia o regime 

jurídico em matérias de exploração de massas minerais. A crescente importância dos aspetos 

ambientais na atividade económica obrigou à formulação de novas políticas integradoras que 

obrigavam ao seu enquadramento no quadro legislativo deste setor importante que é o do 

aproveitamento dos recursos naturais. Deste modo, ficou evidente a necessidade de revisão deste 

Decreto-Lei 89/90, principalmente no tocante aos aspetos ambientais, em particular no que se refere 

à recuperação paisagística e ao processo de obtenção de licenças e, posteriormente, ao reforço da 

necessária fiscalização das explorações. 

 

 

 

As relações atrás apresentadas, entre a unidade industrial da Pedreira da Madalena e as diversas 

organizações e entidades locais, a par das constantes preocupações em manter a Pedreira no correto 

cumprimento das Leis que regem as diferentes atividades que nelas têm lugar, são indicadoras de que 

a RSAC, mesmo que não de forma explicita, esteve nela sempre presente. Em algumas situações, não 

nos coibimos de afirmar que podemos mesmo ter sido pioneiros da prática local de muitas dessas 

responsabilidades. 

Não será alheia a esta prática, o facto de a SOLUSEL ser uma Empresa integrada no Grupo EIFFAGE, 

Grupo que desde longa data incorpora na sua ação este tipo de preocupações e que, naturalmente, 

em publicações internas e nas reuniões anuais com todas as direções das suas filiais e agências da 

sua implantação, as faz chegar e discute.  
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4.11.1 PARP – Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 

 

Assim, em 2001, é promulgado o Decreto-Lei nº 270/2001, do qual se realça que a Licença de 

Exploração deixa de condicionar o explorador a entregar um PRP, mas sim um PARP, plano esse muito 

mais abrangente do ponto de vista ambiental, chegando o mesmo ao ponto de obrigar o explorador a 

considerar a necessidade de apresentar uma garantia bancária, como caução, que assegurasse 

financiamento para a recuperação ambiental e paisagística do espaço explorado.  

Este Decreto-Lei passa a considerar o denominado Plano de Pedreira, enquanto documento a entregar 

à Tutela com vista ao pedido de licenciamento de uma exploração de pedreira,  como sendo o conjunto 

de dois elementos: Plano de Lavra, que é um documento técnico contendo a descrição do método de 

exploração, e o PARP, documento técnico constituído pelas medidas ambientais e pela proposta de 

solução para o encerramento e a recuperação paisagística das áreas onde se desenvolveu a exploração 

(Figura 199).  

Do PRP anteriormente referido para recuperação da Pedreira da Madalena, apresentado em 1991 e 

complementado com relatório de 1993, não fazia parte um cálculo de uma caução. Esta viria a ser 

calculada aquando da entrada em vigor do Decreto-Lei 270/2001, e apresentada à Tutela através de 

garantia bancária. Nesta altura, e como foi devidamente exposto anteriormente, estava em vigor o 

PRP aprovado em 1996 e que era constituído pela solução de aterro de resíduos inertes. 

 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL - DIPLOMAS QUE REGULAM A REVELAÇÃO E O APROVEITAMENTO DE MASSAS MINERAIS 

 

Anteriores a 2001: 

DL 227/82, – Licença de Estabelecimento 

DL 89/90, – Licença de Exploração – Necessária a apresentação de um PL e de um PRP 

 

Depois de 2001: 

DL 270/2001, alterado pelo DL 340/2007, – Licença de Exploração – Necessária a apresentação de  

um Plano de Pedreira = PL + PARP 

 

Figura 199 - Mapa resumo do enquadramento legal das explorações de massas minerais. 
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O legislador que esteve na origem deste conceito de caução aplicada para garantir, sempre, condições 

de recuperação ambiental e paisagística dos locais onde tiveram lugar atividades extrativas, parte do 

pressuposto de que tal atividade de recuperação será sempre uma atividade “negativa”, acarretando 

custos de implementação e nunca de receitas. Ora, a solução preconizada de PARP para a Pedreira da 

Madalena, apresenta-se como uma solução precisamente do lado oposto desta conceção. Resolve o 

problema do passivo ambiental da atividade extrativa e da recuperação paisagística da respetiva corta, 

garantindo lucros significativos com essa ação. Volvidos mais de 20 anos após o início da atividade do 

aterro de resíduos inertes, enquanto PARP, estamos em condições de confirmar o que foi explicitado 

na altura da apresentação desta solução, pioneira em Portugal. 

As licenças de exploração do aterro de resíduos inertes da Pedreira da Madalena foram sucessivamente 

atribuídas, depois de devidamente justificados os quesitos expostos na Lei, nos anos de 2005, 2010 e 

2014.  

 

4.11.2 A instalação de transferência de fibrocimento 

 

No âmbito das renovações e aditamentos da atividade do aterro de resíduos inertes da Pedreira da 

Madalena, em certo momento da sua vida, nomeadamente em 2009, foi obtida autorização para nele 

poderem ser depositados resíduos de fibrocimento. Esta deposição teria que cumprir determinados 

requisitos, nomeadamente: 

Porém, no momento de confrontação com o valor de caução a ser garantido, não deixou a SOLUSEL 

de contrapor à DRARNNM que, pelo facto do PARP já estar em pleno funcionamento e cumprindo 

plenamente a Lei, não se compreendia a razão de tal procedimento. As garantias desse cumprimento 

estavam à vista, pelo que não se justificava a aplicação da referida caução. Efetivamente, o PARP 

apresentava-se como uma solução que permitia resolver um dos graves problemas da área do Grande 

Porto, que era o da deposição clandestina de resíduos. No caso de incumprimento, situação essa sim 

em que o Estado lançaria mão da caução para eliminação do passivo ambiental, esse mesmo Estado 

ficava na posse de uma atividade garantidamente rentável, cujo lucro, sem qualquer dúvida, 

permitiria a recuperação ambiental e paisagística de todo o espaço da Pedreira da Madalena. 

 

É interessante ver que, historicamente, em função dos sucessivos Governos em ação em Portugal, as 

entidades responsáveis por tutelar a atividade do aterro de resíduos inertes da Pedreira da Madalena, 

foram também elas mudando. Enquanto que a primeira aprovação da atividade do aterro é feita pela 

DRARNN, a última licença é emitida pelo DREN, tendo pelo caminho tido esta atividade de 

licenciamento, o Instituto dos Resíduos (IR). 
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 Criação de uma célula específica, confinada e de acesso reservado para deposição desses 

resíduos; 

 Cobertura diária da zona de deposição e antes de cada operação de compactação com terras 

ou outro material adequado; 

 Aspersão periódica da área durante o período estival, aquando da deposição dos resíduos; 

 Encerramento da célula a uma cota cerca de 30 metros inferior à cota final do aterro; 

 Alteração do Plano de Gestão do Aterro de modo a garantir que não sejam efetuadas operações 

na célula de deposição dos resíduos de fibrocimento suscetíveis de provocarem a libertação de 

fibras, garantindo ainda que seja conservada uma planta de localização da célula para 

informação às entidades competentes; 

 Elaboração de um Plano de Segurança específico para o manuseamento e acondicionamento 

dos resíduos de fibrocimento a sujeitar a aprovação prévia da Autoridade para as Condições de 

Trabalho (ACT). 

 

Apesar de ter sido solicitada autorização para este tipo de deposição, a SOLUSEL, numa estratégia de 

precaução visando a futura ocupação do espaço superficial dos terrenos de sua pertença, achou por 

bem nunca rececionar este tipo de produtos, uma vez que aos mesmos se associa algum grau de 

perigosidade, condicionando, ainda que só psicologicamente, futuros compradores de espaços 

imobiliários a construir como solução de recuperação paisagística de todo esse espaço.    

Esta autorização, no entanto, acabou por ser fundamental para o aterro da Pedreira da Aradeira, da 

ADIFER, em Vila Pouca de Aguiar. Nesta, perante a inexistência de importantes construções na sua 

envolvente, e não se prevendo uma recuperação paisagística do mesmo tipo da que estava prevista 

para a Pedreira da Madalena, os riscos futuros associados a este tipo de deposição seriam praticamente 

inexistentes. Para a ADIFER, esta atividade de receção, revestiu-se de uma importância fulcral a nível 

de receitas. 

Ainda assim, na Pedreira da Madalena, em 2013, depois de um processo completo de pedido de 

licenciamento, foi obtido o Alvará de Licença, Nº 50/2013/CCDRN, para a Realização de Operações de 

Gestão de Resíduos, Alvará esse que permitiu à SOLUSEL rececionar numa instalação de transferência 

(Figura 200), pequenas quantidades de fibrocimento, a acumular até volumes equivalentes aos de um 

camião de transporte (cerca de 25 a 30 toneladas) com o objetivo futuro de serem deslocados para a 

pedreira da Aradeira em Vila Pouca de Aguiar (Figura 201).  
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Figura 200 - Instalação de transferência de fibrocimento desativada, na Pedreira da Madalena. 

(Arquivo da SOLUSEL). 

 

Como entretanto, a solução de deslocar este material para Vila Pouca de Aguiar não se concretizou, 

veio a ser alternativa o aterro compatível com este tipo de material, o RIMA - Resíduos Industriais Meio 

Ambiente, em Lousada. 

 

Figura 201 – Um camião com carga de fibrocimento acabado de chegar à Pedreira da Aradeira, em 

Vila Pouca de Aguiar (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Na prática, apesar de não se ter tirado partido da autorização para a deposição de fibrocimento na 

Pedreira da Madalena, acabou-se por usar a mesma para esta atividade de transferência, contribuindo 
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para o aumento da atividade da Pedreira da Aradeira e também para o fim do problema da eliminação 

de quantidades de fibrocimento na região do Grande Porto, problema esse, na altura, muito premente. 

As operações de gestão dos resíduos de fibrocimento a realizar na instalação de transferência da 

Pedreira da Madalena seriam realizadas em conformidade com os procedimentos estabelecidos no 

Regulamento das Unidades de Gestão de Resíduos Perigosos, aprovado por despacho de 2009 da 

Direção-Geral da Agência Portuguesa do Ambiente - APA.  

 

4.12 Qualidade e Certificação (2004 a 2007) 

 

4.12.1 A marcação CE 

 

A denominada marcação CE, existente desde 1985 para os produtos comercializados no Espaço 

Económico Europeu (EEE), e mesmo para aqueles que, tendo origem no EEE, são destinados ao mercado 

da exportação, representa uma garantia de que esses produtos cumprem os requisitos das Diretivas 

Europeias a eles aplicáveis. A marcação CE é assim, reconhecida em todo o mundo.  

A marcação CE é composta pelo logotipo CE aposto aos produtos e é sempre acompanhada por uma 

Declaração de Conformidade para a marcação CE. Segundo Luís Barata (Barata, 2018): 

 

“A Diretiva 89/106/CEE do Concelho, de 21 de dezembro de 1988, relativa à aproximação das 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros foi alterada 

pela Diretiva 93/68/CEE do Conselho, de 22 de julho de 1993, com o objetivo de assegurar a 

livre circulação da generalidade dos materiais de construção na União Europeia.  

Esta diretiva aplica-se aos materiais para a construção, definidos como produtos destinados a 

serem incorporados de forma permanente em obras de construção civil, sendo que não podem 

ser colocados no mercado se não estiverem em condições para a utilização prevista. A este 

respeito, devem permitir a construção de obras que satisfaçam os requisitos essenciais de 

segurança. Os requisitos essenciais são definidos por documentos interpretativos elaborados 

por comités técnicos e, desenvolvidos por via de especificações técnicas, podendo estas 

consistir em normas europeias harmonizadas, adotadas pelos organismos europeus de 

normalização ou aprovações técnicas europeias que apreciam a aptidão de um produto à 

utilização prevista (Jornal Oficial da União Europeia, Regulamento (UE) Nº 305/2011, 2011).” 

(Barata, 2018). 

 

Nesse sentido, a SOLUSEL, em 2004 iniciou todo o processo conducente à marcação CE dos produtos 

de construção por ela comercializados e oriundos da Pedreira da Madalena. 
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“A marcação CE nos produtos de construção, destinados a serem incorporados de modo 

permanente numa obra de construção, é abrangida pela diretiva nº 89/106/CE, de 21 de 

dezembro, designada por diretiva dos Produtos da Construção, que foi introduzida pelo 

Decreto-Lei n.º 113/93, de 10 de Abril, o qual foi agora alterado pelo Decreto-Lei n.º 130/2013 

de 10 de setembro. (Diário da República, 1.ª série - N.º 174 - 10 de setembro de 2013)  

Este Decreto-Lei define, nomeadamente, a forma de representação no Comité Permanente da 

Construção, os mecanismos de avaliação dos organismos de avaliação técnica e dos organismos 

notificados e a entidade competente para a sua designação e notificação (Diário da República, 

1.ª série - N.º 174 - 10 de setembro de 2013)” (Barata, 2018). 

 

A sequência de ações para a marcação CE dos produtos de construção surge depois de um processo 

complexo, que viria a ser assumido pelos Países Comunitários (Castro, 2006) (Figura 202). 

 

Figura 202 - Esquema da sequência de ações para implementar a marcação CE em produtos de 

construção (Adaptado de Castro, 2006). 

 

A organização de todo o dossier para a marcação CE dos produtos comercializados pela SOLUSEL foi 

liderada pelo Engenheiro João Fernandes, contando com a colaboração da empresa ISO C Lda, tendo 

Diretiva dos Produtos de 
Construção 

Mandatos oriundos das 
Diretivas 
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como ponto de partida muitos dos ensaios já anteriormente realizados para a caracterização técnica 

e comercial dos agregados produzidos nesta unidade industrial (Anexo 7.12). Já anteriormente foi 

referida a evidência de uma muito boa qualidade para estes produtos, nomeadamente pela apreciação 

do Engenheiro Edgar Cardoso (ver 4.4) aquando das obras de construção da Ponte de S. João, sobre o 

rio Douro, e também pela BRISA, que num certo período de lançamento de cadernos de encargos para 

obras públicas de estradas, apresentava os agregados da Pedreira da Madalena como sendo de 

referência (ver 3.8). 

As especificações técnicas para os agregados, surgem num conjunto de Normas Harmonizadas 

estabelecidas pela EU (Tabela 14): 

 

Normas harmonizadas no 

âmbito dos agregados.  

Referências  

 

      Títulos  

EN 12 620; 2002  Agregados para betão  

EN 13 043; 2002  Agregados para misturas betuminosas e tratamentos superficiais 

em estradas, aeroportos e outras áreas com tráfego  

EN 13 055-1; 2002  Agregados leves: Agregados leves para betão, argamassa e calda 

de cimento  

EN 13 139; 2002  Agregados para argamassa  

EN 13 242; 2002  Agregados para misturas não ligadas ou tratadas com ligantes 

hidráulicos, para uso em obra de construção civil e na 

construção de estradas  

EN 13 383-1; 2002  Agregado para estruturas de produção costeira  

EN 13 450; 2002  Agregados para balastro  

 

Tabela 14 - Tabela Normas harmonizadas para agregados a serem assumidas nos processos de 

marcação CE (Castro, 2006). 

 

Como exemplo de propriedades a analisar no âmbito da marcação CE, apresentam-se os relativos aos 

agregados aplicados no fabrico do betão, argamassas e caldas:  

 

• Forma, dimensão e densidade das partículas; 

• Percentagem de partículas britadas; 

• Limpeza; 

• Resistência à fragmentação/esmagamento; 

• Resistência ao polimento/abrasão/desgaste;  

• Composição/conteúdo; 
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• Estabilidade volumétrica;  

• Absorção de água; 

• Emissão radioativa (para agregados de fontes radioativas que se pretendam utilizar em 

betões para edifícios); 

• Libertação de metais pesados; 

• Libertação de carvões poliaromáticos;  

• Libertação de outras substâncias perigosas;  

• Durabilidade. 

 

Preparado o referido dossier, foi solicitado a um Organismo de Avaliação Técnica (OAT) independente, 

nomeadamente à APCER, Associação Portuguesa de Certificação, que procedesse a sucessivas 

auditorias que confirmassem as características técnicas dos agregados como cumprindo todas as 

Normas Europeias em vigor para os produtos de construção e que permitisse apor-lhes a marcação CE. 

Esta Certificação viria validar a marcação CE aposta pela SOLUSEL aos seus produtos e que era 

materializada nas faturas de venda dos mesmos (Figura 203), uma vez que não existiam condições 

evidentes de esta ser aposta aos agregados, naturalmente expedido a granel.  

 

 

Figura 203 - Exemplo de fatura de comercialização de um produto da Pedreira da Madalena, na qual 

é visível a respetiva marcação CE (Arquivo da SOLUSEL). 
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A acompanhar esta, era sempre emitida uma declaração de desempenho do produto de construção em 

causa, em função das suas características essenciais, testemunhando que o mesmo cumpria com todas 

especificações técnicas harmonizadas a ele aplicáveis.  

Como surge especificado no Regulamento da União Europeia nº 305 de 2011: 

 

“Os fabricantes devem assegurar a introdução de procedimentos para garantir que a produção 

em série mantenha o desempenho declarado. As alterações do produto-tipo e das 

especificações técnicas harmonizadas aplicáveis devem ser devidamente tidas em conta.” 

(Regulamento da União Europeia nº 305, 2011). 

 

Daí que, os produtos da Pedreira da Madalena, através de amostragem frequentes, tendo em conta as 

auditorias programadas pela APCER, fossem submetidos a ensaios em laboratórios de referência, como 

seja o LNEC e o Laboratório de Ensaios de Materiais da FEUP.  

Nessas amostragens, recorria-se à obtenção de amostras de conjunto que fossem representativas das 

propriedades médias dos respetivos lotes dos diferentes produtos comercializados. Os sucessivos 

incrementos de amostragem realizados sobre os lotes finais desses produtos, a fim de se garantir uma 

quantidade de material para a realização de todos os ensaios programados, eram obtidos 

aleatoriamente sobre diversas partes desses lotes. 

 

4.12.2 Certificação ISO 9001  

 

Em 2006, a SOLUSEL encetou as diligências necessárias à implementação da denominada ISO 9001. A 

ISO 9001 é uma norma aplicada aos sistemas de gestão, apresentando-se como uma referência 

internacional para a Certificação de sistemas de gestão da qualidade. Foi proposta pela primeira vez 

em 1994 pela Organização Internacional de Normalização, organização não-governamental fundada em 

1947, em Genebra. 

Tratou-se de uma decisão estratégica que permitiu olhar internamente todos os processos de gestão 

da unidade industrial, modificando-os tendo em vista a melhoria global dos serviços prestados aos 

clientes, minimizando recursos e, como tal, melhorando o desempenho da organização que é a 

SOLUSEL.  

Cabe aqui relembrar, porque não são alheios à prática permanente do controlo interno da qualidade 

dos produtos da SOLSUSEL, os procedimentos anteriormente apresentados (ver 4.1.6) que se 

traduziam em rotinas de amostragem na instalação de carga de balastro que existiu na Pedreira da 

Madalena, rotinas essas realizadas sempre com um criterioso cuidado. 
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A ISO 9001 assenta numa abordagem dos diferentes processos internos da empresa segundo o ciclo 

PDCA - Plan, Do, Check, Action (Planear, Fazer, Verificar e Agir), criado por Walter A. Shewart, na 

década de 20 do século passado e que foi popularizado por William Edward Deming, um dos peritos 

mundiais da gestão de qualidade. Assim, a implementação da ISO 9001 numa empresa procura a 

fidelização dos clientes, criar melhores condições de competitividade e promovendo processos internos 

assentes nos pilares da sustentabilidade. 

Segundo a APCER, os principais benefícios da implementação e posterior Certificação de acordo com 

o referencial da ISO 9001, são: 

 

 Melhorar o desempenho da Organização; 

 Melhorar a capacidade de fornecer, de forma consistente, produtos e serviços que satisfaçam 

tanto os requisitos dos clientes como as exigências estatutárias e regulamentares aplicáveis; 

 Orientar o foco da organização no aumento da satisfação do cliente; 

 Fidelizar e captar novos clientes; 

 Tratar os riscos e oportunidades; 

 O acesso a novos mercados; 

 Uma confiança acrescida nos processos de conceção, planeamento, produção do produto e/ou 

fornecimento do serviço; 

 Maior notoriedade e melhoria de imagem perante o mercado e sociedade em geral. 

 

A SOLUSEL, ao constituir o dossier para a implementação da ISO 9001, passou por um processo novo 

que viria a envolver todos os seus quadros na busca de respostas para os quesitos desta norma, tendo-

se formado uma clara task-force, à maneira das task-forces concebidas na adhocracia já anteriormente 

analisada nesta Tese (ver 4.7.3). Esses quesitos constituem uma longa lista que permitem à empresa 

observar-se para melhoria dos processos internos, aumentando a capacitação dos seus colaboradores, 

o monitoramento do ambiente de trabalho, a verificação da satisfação dos clientes, colaboradores e 

fornecedores, num processo contínuo de melhoria do sistema de gestão da qualidade. 

 

Lista de alguns dos itens que constituem o processo de análise da gestão empresarial segundo a ISO 

9001: 

  

 Responsabilidade da Direção na implementação do sistema da qualidade; 

 Descrição da documentação que constitui o sistema da qualidade; 

 Análise das relações comerciais entre a empresa e os seus clientes; 

 Controle da conceção e projeto de novos produtos para atender aos clientes; 

 Controle dos documentos e dados do sistema da qualidade; 

 Qualificação dos fornecedores de materiais/serviços e do processo de compras; 
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 Rastreabilidade - história desde o início do fabrico do produto ou serviço; 

 Controle do processo de produção dos produtos da empresa; 

 Inspeção e ensaios para controle da qualidade do produto ou serviço; 

 Situação da inspeção e ensaios do produto ou serviço em todas as etapas da sua produção; 

 Controle do produto não conforme, por não cumprir as especificações normativas; 

 Ação corretiva e preventiva sobre as não conformidades identificadas de forma a evitar que 

aconteça e a sua repetição; 

 Cuidados no manuseamento, armazenamento, embalagem, preservação e expedição do 

produto acabado até a sua expedição para o cliente; 

 Controle dos registos da qualidade para facilitar a sua identificação, recuperação; 

 Auditorias internas da qualidade; 

 Levantamento de necessidades de formação e sua programação; 

 Serviços após-venda; 

 Uso de técnicas estatísticas; 

 Etc. 

 

Como será fácil imaginar, desde a organização do primeiro dossier para submissão à APACER, afim 

desta proceder à respetiva auditoria inicial para a Certificação da qualidade da Empresa segundo a NP 

EN ISO 9001:2000, até ao presente, foi percorrido um longo caminho de melhoria contínua na SOLUSEL, 

tornando cada uma das auditorias anuais realizadas por aquele organismo verdadeiras oportunidades 

de concretização de processos internos cada vez mais otimizados na produção de agregados britados 

e da gestão da exploração do aterro de resíduos inertes. Na Tabela 15, relativa aos preços praticados 

em 2018 no aterro de resíduos inertes da Pedreira da Madalena, assinala-se a marcação tipo da APCER, 

comprovando que esta unidade se encontra certificada e que cumpre os requisitos da norma NP EN ISO 

9001: 2015. 
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Tabela 15 - Tabela de preços praticados em 2018 no aterro de resíduos inertes da Pedreira da 

Madalena com marcação tipo da APCER (Arquivo da SOLUSEL). 

 

4.12.3 Plano de Higiene, Segurança e Saúde 

 

Na Pedreira da Madalena, logo durante os seus primeiros anos de atividade, eram periódicas as vistas 

de técnicos do denominado Serviço de Fomento Mineiro criado em 1939, serviço que em 1983 passou 
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a estar integrado na designada Direção Geral de Geologia e Minas (DGGM). Estas equipas realizavam 

testes de controlo de diversos parâmetros relacionados com os níveis admissíveis de concentração de 

substâncias nocivas existentes no ar dos locais de trabalho, bem como de níveis de ruído presentes.  

As normas regulamentares que estabelecem as condições de higiene e segurança na indústria extrativa 

sempre existiram tendo, no entanto, sido reformuladas ao longo do tempo, apresentando-se hoje 

constituídas por um vasto e pormenorizado articulado. 

Na Pedreira da Madalena sempre se procurou cumprir todas as normas em vigor no que diz respeito 

aos vários capítulos da área da higiene e segurança. Por exemplo, sempre existiu na Pedreira um Posto 

Médico permanente (Figura 204), ao qual se recorre sempre que necessário, estando estabelecido um 

contrato de prestação de serviços de medicina no trabalho com uma empresa da especialidade. 

Atualmente, estão em vigor o Regulamento de Segurança e Higiene no Trabalho em Minas e Pedreira, 

presente no Decreto-Lei 162/90 (que revogou o Decreto-Lei nº 18/85) e o Regulamento de Segurança 

e Higiene no Trabalho, constante da Lei nº 3/2014. 

 

 

Figura 204 - Posto Médico da Pedreira da Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 

 

As condições de atividade numa pedreira possuem particularidades a diversos níveis que merecem uma 

atenção cuidada. Humberto Guerreiro, num trabalho intitulado Condições de Segurança, Higiene e 

Saúde no Trabalho em Explorações de Rocha Ornamental e Industrial aborda muitos desses 

pormenores: 

 

“Ao nível das condições de higiene e saúde ambos tipos de exploração [rochas 

ornamentais e industriais] apresentam problemas ao nível do ruído, das poeiras e 

vibrações, agentes que podem gerar doenças profissionais … no que se refere às rochas 
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industriais, os principais riscos estão associados a entalamentos e cortes nas 

instalações de britagem, essencialmente devido a situações de encravamento, à queda 

de pedras e blocos das frentes de desmonte, por falta de um saneamento adequado, 

e a explosões acidentais, devido ao manuseamento incorreto de substâncias 

explosivas.” (Guerreiro, 2005). 

 

Em 1993, tivemos a possibilidade de elaborar uma síntese das nossas preocupações ao nível das 

questões de higiene e segurança em pedreiras de agregados, tendo por base a experiência e práticas 

até então havidas na Pedreira da Madalena. Essa síntese acabaria por ser publicada com o título 

Segurança em pedreiras para inertes (Guedes, 1993). Nesse trabalho, afirmamos: 

 

“Sendo a nossa atividade difícil e perigosa, torna-se prioritária a procura de soluções 

que conduzam a uma eficiente prevenção dos acidentes. As ações de sensibilização e 

de formação deverão ser intensificadas, não só ao nível do pessoal assalariado, como 

também junto dos quadros, empresários e organismos oficiais do sector. A procura e 

aplicação constantes de novas soluções de mecanização, para além de permitirem a 

redução dos trabalhos de rotina – grande responsável por uma elevada percentagem 

de acidentes graves – permitirão também a diminuição do contacto direto com o risco 

e ainda um aumento da produtividade. A indústria extrativa está incluída no grupo 

das atividades com os mais elevados números de acidentes de trabalho. Esta 

constatação deverá exigir de todos os responsáveis do sector, uma análise profunda 

que permita a observação de soluções tendentes a inverter o rumo dos 

acontecimentos”. (Guedes, 1993). 

 

Este artigo prossegue com uma descrição de aspetos técnicos associados às questões de higiene e 

segurança nos diversos setores de ação numa pedreira, evidenciando que atitudes preventivas que 

eliminem a probabilidade de ocorrência de acidentes, estão intimamente relacionados com aumentos 

de produtividade. 

Na Pedreira da Madalena a implementação em 2007 da ISO 9001, atrás descrita, representou uma 

excelente oportunidade de revisão de processo internos, na qual o regulamento de higiene e segurança 

foi revisto e alvo de atualização. 

 

4.13 Grande procura de enrocamento (2005) 

 

Como foi referido, ao abordar a problemática da operação de taqueio, foi opção da SOLUSEL, a partir 

de dada altura, ir promovendo a stockagem de blocos de granito com dimensões exageradas para 

alimentação do britador primário, blocos esses que viriam a constituir uma reserva de granulometrias 
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para futuros fornecimentos de enrocamento. Observando o gráfico das vendas de enrocamento (Figura 

205) da Pedreira da Madalena, entre 2000 e 2009, destaca-se de forma singular o valor das vendas 

deste produto no ano de 2005. Não foi estranho a este valor avultado de vendas, o facto de terem 

decorrido nesse ano as obras dos molhes da Foz do Douro e em arranque as obras da Douro Marina, 

situada na Afurada, em Vila Nova de Gaia. 

 

 

Figura 205 - Valores de venda de enrocamento da Pedreira da Madalena (Dados da SOLUSEL). 

 

As obras de contenção marítima são geralmente divididas em obras aderentes, constituídas por 

colocação de material de enrocamento em posição paralela à costa, e os denominados esporões 

edificados a partir das praias em direção ao mar. Estes últimos são geralmente construídos 

perpendicularmente à costa podendo, no entanto, ser oblíquos a esta e mesmo com formato curvo, 

em função das direções dominantes das ondas na zona costeira e dos fins a que se destinam. 

 

4.13.1 Estrutura de obras aderentes e esporões 

 

Estas estruturas são constituídas por diversas granulometrias, onde em geral predominam o 

enrocamento, sendo que o núcleo destas estruturas é constituído pelo denominado TOT – material 

Todo O Tamanho (Figura 206). 
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Figura 206 - Esquema de construção de um esporão da Praia de Mira. (Reconstrução de dois 

esporões da Praia de Mira, 2006). 

 

A estratégia deliberada de, ao longo do tempo, stockar material com dimensões superiores à dimensão 

da boca de admissão de material ao britador primário, eliminando a operação de taqueio na Pedreira 

da Madalena poderia, à primeira vista, apresentar-se como uma estratégia economicamente de risco. 

Esse material, supostamente poderia nunca encontrar mercado para a sua comercialização, uma vez 

que a sua utilização seria principalmente em obras de contenção marítima, que como referimos 

estavam cada vez mais a ocorrer, tanto mais que a Pedreira da Madalena se encontrava sob o espetro 

da concorrência próxima para o fornecimento deste tipo de materiais. Sob o ponto de vista de 

eliminação da operação intermitente de taqueio, sem qualquer dúvida que dela resultaram 

significativas reduções de custos. 

Porém, no caso de ocorrência de uma obra deste tipo, os prazos de fornecimento de enrocamento são 

em geral curtos, tendo as unidades produtoras de adaptarem de imediato os seus diagramas de fogo 

para a produção de granulometria de grande dimensão, situação que tecnicamente acarreta 

dificuldades operacionais significativas, vindo esse tipo de produção interferir claramente com o 

restante fabrico de agregados. Será relevante considerar também o facto da produção de enrocamento 

obrigar a escolher devidamente zonas da pedreira cuja fraturação seja menor, facilitando o arranque 

de blocos de dimensão superior. 

Ora, porque a Pedreira da Madalena dispunha de espaço suficiente para armazenamento destes 

produtos, ficou garantido, com a stockagem dos referidos blocos, uma importante quantidade de 

material para fazer face a uma qualquer obra que viesse a ocorrer. Não será de ignorar que funcionou 

sempre como garantia da minimização do risco deste tipo de estratégia a proximidade da Pedreira ao 
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rio Douro e à zona costeira, dentro de um determinado raio de ação desta atividade comercial. Será 

de realçar que o transporte de blocos para enrocamento apresenta custos muito mais elevados do que 

o transporte de agregados, aumentando o peso da distância às obras na tomada de decisão das unidades 

produtivas a que se adjudica o fornecimento de enrocamento. 

Podemos assim dizer que a Pedreira da Madalena se encontra localizada em posição geográfica 

extremamente favorável para este tipo de negócio.  E foi isso mesmo o que aconteceu durante a 

década de 2000, com particular relevo no ano de 2005. Esta estratégia chegou a possibilitar a venda 

de enrocamento entre 2013 e 2018, anos em que a Pedreira da Madalena, como veremos, já tinha 

terminado as operações de desmonte. 

Durante o decorrer das obras de construção dos molhes da Foz do Douro, a empresa responsável pela 

compra e colocação do material de enrocamento nestes molhes optou por instalar na Pedreira da 

Madalena, com a anuência da SOLUSEL e depois de uma certificação interna, uma báscula destinada 

exclusivamente à pesagem dos camiões com este material, com o intuito de minimizar os tempos de 

espera destes dentro da Pedreira, uma vez que a báscula local estava em uso quer para a pesagem de 

camiões com agregados que dela saíam, quer com os de transporte de resíduos de inertes que a ela 

afluíam. 

 

4.13.2 Solução, no caso de falta de mercado de enrocamento 

 

No caso de não ter existido mercado para todo o material de enrocamento armazenado na Pedreira da 

Madalena, situação referida atrás como de reduzida probabilidade de ocorrência, mas ainda assim 

passível de ter lugar, haveria sempre a possibilidade de considerar este como matéria prima a 

alimentar a instalação de fragmentação e classificação e, dela, obter produtos finais dos vulgarmente 

comercializados. Para esse efeito, o procedimento a ter lugar para redução do calibre dos blocos em 

causa poderia ser implementado com operações de taqueio, agora otimizadas, uma vez que o material 

não iria surgir em intervalos de tempo indeterminados, mas estava todo disponível para sobre ele ter 

lugar uma ampla operação de taqueio. Assim, a estratégia de stockagem analisada, representaria, sem 

qualquer dúvida, uma estratégia praticamente sem qualquer risco. 

Caso fosse esta a solução que seria implementada, teria de se planear um procedimento de 

alimentação do britador primário que permitisse uma espécie de blending de material taqueado com 

material oriundo de uma frente que, deliberadamente, produzisse materiais mais finos com o objetivo 

de que, na câmara de fragmentação, estes ocupassem os vazios existentes entre as partículas mais 

grosseiras oriundas do taqueio. 

Se nenhuma destas soluções tivesse tido lugar, a totalidade do stock de material de enrocamento viria 

a fazer parte integrante de todo o volume de resíduos inertes do aterro em funcionamento na Pedreira 

da Madalena, sem quaisquer custos acrescidos. 
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4.13.3 Preços do material em stock 

 

Outro aspeto a realçar desta estratégia de stockagem de material de enrocamento, e retomando as 

ideias explicitadas nesta Tese aquando das referências à reorganização da gestão técnico económica 

da SOLUSEL, diz respeito ao facto da tomada de decisão de atribuir valores aos produtos em stock com 

uma percentagem de cerca de 80% do seu potencial valor de venda. Este último, resulta da tabela de 

preços, tendo em conta os valores praticados em função das quantidades e dos prazos de fornecimento.  

Esta decisão de atribuição de um valor inferior a 100% ao material em stock relaciona-se com a 

necessidade de ter uma margem que assegure os custos inerentes ao futuro processo de venda, 

nomeadamente, a operação de movimentação do material para realização da sua carga para os 

camiões dos clientes. Mas há ainda que considerar o processo de pesagem e os correspondestes 

procedimentos administrativos relacionados com essas vendas. 

Ora, no caso do stock de material de enrocamento que temos vindo a analisar, foi decidido, também 

estrategicamente, atribuir-lhe um valor simbólico enquanto material armazenado, uma vez que não 

havia possibilidade de determinar a data da venda destes materiais, mas ser necessário que estes 

surgissem nos procedimentos de gestão, nomeadamente nos mapas mensais e, posteriormente, nos da 

análise comparativa. Quando se tratou da comercialização de grandes quantidades de material de 

enrocamento, e por longos períodos de tempo, como por exemplo para obras como a referida dos 

molhes da Foz do Douro, os custos de carga desse material foram imputados aos respetivos clientes, 

os quais colocavam na Pedreira, durante esse período, máquinas próprias para essa operação. Essa 

operação é substancialmente mais cara quando comparada com outros sistemas de carga, porque 

envolve equipamento pesado e de grande porte, pois trata-se de movimentação de blocos que podem 

chegar a ter valores de 20 toneladas de peso (Figura 207). 

 

 

Figura 207 - Operações de carga de material de enrocamento, na Pedreira da Madalena, realizadas 

com maquinaria pesada (pá carregadora com garfos a), retroescavadora b) em operação de seleção 

de blocos e zorra de transporte c) ) (Arquivo da SOLUSEL). 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

c) 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

333 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

4.13.4 Tentativa de receber resíduos via CP 

 

Logo após o início da atividade do aterro de resíduos inertes da Pedreira da Madalena, e coincidindo 

com os trabalhos de construção da Expo 98, antecedida por uma invulgar obra de descontaminação da 

atual zona do Parque das Nações, que envolveu a retirada de muitas toneladas de resíduos desse 

espaço, foi equacionada a possibilidade de transporte de resíduos inertes, via CP e com diversas origens 

no País, para o aterro desta Pedreira. Chegou-se mesmo a estabelecer contactos com a Direção 

Comercial da CP nesse sentido, tendo-se chegado a valores interessantes de custo de transporte em 

função da distância à origem desses resíduos. Este projeto só não avançou pelo facto de os orçamentos 

conseguidos para renovação e adaptação do ramal da CP, existente nos terrenos próximo da Pedreira 

da Madalena, serem incomportáveis e acarretarem um peso muito significativo a ser amortizado nesse 

eventual projeto de receção de resíduos.  

 

4.13.5 Desinvestimento na ferrovia 

 

“De futuro, a Europa, cortada em todas as direções por 

semelhantes vias de comunicação, constituirá um só país e os 

seus habitantes um único povo. Assim se acelerará a grande 

revolução que fermenta no espírito dos homens e que tende a 

estabelecer a máxima parecença de costumes, de crenças, de 

cómodos e de interesses, a criar enfim a verdadeira fraternidade 

entre todas as nações”. in Revista Panorama (Matias, 2002). 

 

A Pedreira da Madalena começou pela procura de balastro para a renovação da ferrovia nacional nos 

finais dos anos 60 do século XX. E, se não fosse por essa razão, provavelmente, nunca teria existido. 

Poucos anos após o início da sua atividade, cerca de 10 anos depois, confronta-se com a caducidade 

do contrato de fornecimento de balastro para a CP. Nessa altura, diversificou os seus produtos finais 

comercializáveis. Daí para cá, e como já foi referido nesta Tese, foi reativada a possibilidade de 

fornecimento de balastro, agora à REFER – Rede Ferroviária Nacional, através da FERBRITAS, empresa 

responsável pela gestão de balastro, e mesmo a outras empresas envolvidas em obras ferroviárias, 

acabando por registar-se este tipo de vendas até 2009/10, ano a partir do qual não mais vendeu 

balastro. Podemos mesmo dizer que desde os finais dos anos 70 do século passado, o balastro, em 

termos de toneladas produzidas, nunca suplantou a produção dos restantes agregados comercializados.  

No gráfico da Figura 208, apresentam-se os valores de vendas de balastro, em toneladas, por parte da 

Pedreira da Madalena. 
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Figura 208 - Produção de balastro na Pedreira da Madalena, entre 1994 e 2009 (Dados da SOLUSEL). 

 

É do conhecimento público que o desinvestimento na via férrea, em Portugal, quando comparado com 

outros países europeu, é uma realidade. Consultando a base de informações mais popularizada na 

internet, a Wikipédia, essa realidade é muito explícita: 

 

“A História do transporte ferroviário em Portugal iniciou-se com os primeiros projetos, em 

meados do Século XIX, tendo o primeiro troço, entre Lisboa e o Carregado, entrado ao serviço 

em 1856. A rede ferroviária sofreu, na segunda metade do século XIX e nos inícios do século 

XX, uma expansão constante, tendo coberto praticamente todas as principais regiões e 

localidades do país.  

Os primeiros sinais de declínio surgiram com a crise económica decorrente da Primeira Guerra 

Mundial, tendo o comboio deixado de ser o meio de transporte dominante com a introdução 

em massa dos transportes rodoviário e aéreo, após a Segunda Guerra Mundial. Nos finais do 

século XX, verificou-se uma acentuada regressão nos caminhos de ferro, tendo sido encerrada 

grande parte da rede ferroviária nacional.  

Não obstante os vultosos investimentos verificados e alterações nos modelos de gestão, no 

sentido de adequar e modernizar as operações, especialmente no transporte de passageiros, a 

primeira década do século XXI foi marcada em Portugal por uma continuidade da decadência 

deste meio de transporte, acentuada pelos problemas financeiros e restrições orçamentais 
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decorrentes da recessão económica mundial e pela crise da dívida pública da Zona Euro.” In 

Cronologia do caminho de ferro em Portugal – Wikipédia. 

 

O desinvestimento que tem vindo a ocorrer iniciou-se pelas linhas de via estreita, como por exemplo, 

as linhas do Tua, do Sabor, do Corgo, etc., atingindo depois as vias que, ainda de bitola superior, não 

apresentavam viabilidade económica por falta de utentes. 

Os picos de produção/vendas de balastro que se observam no gráfico da Figura 208, atrás apresentado, 

correspondem a obras pontuais, como são os casos da Expo 98, o nó ferroviário do Porto, e o arranque 

do Metro do Porto, com muitos quilómetros das suas linhas suportados com balastro. 

 

4.14 A crise económico/financeira de 2009 a 2014 (Troika) 

 

“O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; o otimista 

vê oportunidade em cada dificuldade.” Winston Churchill 

 

Como é do conhecimento da grande maioria dos portugueses, o País viveu, entre 2009 e 2014, uma 

crise de grandes dimensões. As repercussões dessa crise ainda se fazem sentir nos dias de hoje, sendo 

o valor real atual do endividamento público, com níveis excecionais na história de Portugal, uma das 

evidências de que a crise não foi ultrapassada. 

 

4.14.1 Razões para a crise financeira 

 

A crise financeira em Portugal, iniciada em Portugal em 2009, resulta de uma crise financeira global 

iniciada em 2007, precipitada pela falência do tradicional banco de investimento americano, Lehman 

Brothers, e que foi materializada por uma dívida pública na Zona Euro, afetando muito 

significativamente, principalmente, países europeus meridionais e a Irlanda. Como afirma Mariana 

Delgado: 

 

“… esta crise acabou por atingir em grande medida os orçamentos nacionais dos Estados-

membro da zona euro, refletindo-se rapidamente nas balanças nacionais, através da redução 

das receitas públicas (devido ao forte abrandamento da atividade económica) e do aumento 

do peso das transferências sociais (devido ao aumento do desemprego). Contribuiu também a 

adoção de medidas específicas de estímulo à atividade económica, transferências maciças de 

recursos estatais para as instituições financeiras (num contexto de elevados níveis de 

endividamento externo dos agentes económicos domésticos) e a adoção de planos de 

recuperação muito dispendiosos.  
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Estas intervenções traduziram‐se numa deterioração acelerada das finanças públicas de vários 

países, dando em parte origem à “Crise das Dívidas Soberanas” que atingiu os chamados PIIGS 

(Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha) a partir de 2010”. (Delgado, 2014). 

 

Não será possível ignorar que esta crise, nomeadamente em Portugal, foi acrescida e alimentada por 

uma desregulação financeira, pelo elevado crescimento da dívida pública do Estado (Figura 209), 

endividamento das famílias e empresas, em paralelo com uma clara fragilidade do setor bancário, 

resultante de uma supervisão ineficaz. 

 

 

Figura 209 - Evolução da dívida pública de Portugal (dados EUROSTAT). 

 

Como resultado, as finanças públicas aproximaram-se da rutura, o que obrigou Portugal a pedir 

assistência financeira no dia 6 de abril de 2011. A 5 de maio desse mesmo ano, a troika, constituída 

por elementos da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu (BCE) e do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), apresentou o programa de assistência financeira a Portugal, no valor de 78 mil 

milhões de euros. O apoio total prestado pelos parceiros europeus de Portugal ascendeu a 52 mil 

milhões de euros, tendo sido concedido um empréstimo do FMI de cerca de 26 mil milhões de euros no 

âmbito de um instrumento de financiamento alargado. O pagamento da assistência foi condicionado 

ao cumprimento das medidas políticas e metas acordadas no âmbito de um Memorando de 

Entendimento, na altura assinado pelo Governo Português. 

Em Portugal, durante este período, foram avultados os cortes de serviços básicos e as tributações 

apresentaram um crescimento de que não havia memória. Os salários do setor público tiveram uma 

redução acentuada. No pico desta crise, chegaram a apresentar insolvência mais de 50 empresas por 

dia. Só em 2012, as insolvências registaram um crescimento de cerca de 62%, face ao ano de 2011, 

tendo ultrapassado a fasquia das dezanove mil. Como consequência, foram atingidos níveis de 
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desemprego nunca antes experienciados. Em 2001 a taxa de desemprego era de 4%, o valor mais baixo 

desde 1970, e em 2013 ela tinha quadruplicado, atingindo os 16.3%, o valor mais elevado da história 

democrática do país (Ribeiro, et al, 2015). 

As repercussões desta crise na indústria extrativa, nomeadamente no setor da produção de agregados, 

foram evidentes. Essas repercussões podem ser correlacionadas com o consumo de cimento (Figura 

210). Este pode ser indicador muito significativo da utilização de agregados, comprovando-se, até em 

estudos de mercados, que ele é muito frequentemente usado como apontador das tendências da 

atividade de produção destes. 

 

 

Figura 210 - Valores do consumo de cimento em Portugal, desde 1990 a 2013 (Dados do InCI – 

Instituto da Construção e do Imobiliário, IP) 

 

Como é visível no gráfico da Figura 210, a partir de 2001, há tendência quase constante de diminuição 

do consumo de cimento em Portugal, tendência essa claramente acentuada a partir de 2009, ano em 

que a dita crise começa a influenciar a situação económica e financeira em Portugal. Em 2013, 

atingem-se mínimos históricos deste consumo.  

Quando comparamos esta informação com a da produção de agregados da Pedreira da Madalena (Figura 

91), vemos que estas tendências se correlacionam de forma inequívoca. Em 2013, a atividade extrativa 

na Pedreira da Madalena também atinge mínimos nunca antes observados. Nesse ano, a produção não 

chegou às 30 000 toneladas. 

Analisada no âmbito da crise económico financeira que estamos a descrever, estes resultados da 

produção de agregados viriam a ditar o encerramento estratégico da atividade extrativa na Pedreira 

da Madalena, nesse ano de 2013, passando a SOLUSEL a manter unicamente a atividade do aterro de 

resíduos inertes. Voltaremos a este assunto no Subcapítulo 4.16. Claramente, nestes acontecimentos, 

é visível a natural vulnerabilidade que uma Empresa como a SOLUSEL estava exposta. Seguramente 
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que a atividade do aterro de resíduos inertes, atrás descrita, representou a tábua de salvação da 

organização.  

 

4.14.2 A importância da análise de resultados por atividade 

 

Em plena pré-crise, iniciada em 2009, e mesmo durante esta, foi possível constatar a mais valia das 

análises de resultados por atividades descritas no Subcapítulo 4.7.5.4. Era um facto que, comparando 

os resultados das vendas da parte da atividade extrativa com os custos operacionais da mesma, este 

se apresentava com valores negativos desde, pelo menos, 2005. Ora tal facto poderia ditar, numa 

perspetiva financeira, o encerramento imediato desta atividade. Porém, estrategicamente, tal não 

ocorreu por dois importantes factos.  

Em primeiro lugar, sempre que a contabilidade mensal dos prejuízos inerentes à extração de frações 

de volume de granito desmontado, quando comparada com os resultados sempre largamente positivos 

oriundos da ocupação desses mesmos volumes com resíduos inertes da atividade do aterro, ainda que 

em período futuro, revelava uma mais valia para os resultados globais da SOLUSEL, essa atividade 

extrativa deveria ser mantida. Tal estratégia permitiu prolongar a extração de granito na Pedreira da 

Madalena até 2013. 

A título de exemplo, num dado ano e mês de atividade da Pedreira da Madalena, próximo do início da 

referida crise, o resultado por cada tonelada granito vendido era de -1,47 €/ton, enquanto que o valor 

correspondente do resultado por tonelada de resíduos inertes recebida era de +3,55 €/ton. Neste 

cenário, localizado no tempo, enquanto que a atividade da Pedreira tinha uma margem negativa de 

cerca de 26%, a equivalente do aterro tinha valores positivos superiores a 75%. De tal realidade ressalta 

que o facto de a atividade extrativa, ainda que por si só ser desaconselhada, porque contribui para a 

criação de espaço para a atividade futura de deposição de resíduos poderia, e devia ser mantida. 

Enquanto os resultados de tesouraria permitissem fazer face a todas as despesas inerentes às 

atividades da venda de agregados e receção de resíduos, esta situação, somente à primeira vista 

deficitária, poderia ser globalmente vantajosa. 

Em segundo lugar, esta estratégia só pôde ocorrer, fruto da integração da SOLUSEL numa estrutura 

internacional, a qual teve de ser devidamente convencida de todos os pormenores relativos a esta 

decisão e ao momento em que ela tem lugar. Voltaremos a este assunto novamente, aquando da 

descrição dos acontecimentos ocorridos em 2013. 

 

4.14.3 A “ameaça” das taxas da APA - 2009 

 

Logo no início da crise que temos vindo a analisar, meados de 2009, a SOLUSEL foi confrontada com 

receção de uma carta, remetida pela APA, na qual eram reclamados por aquela Agência, avultados 

valores correspondentes à designada Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), para cumprimento do Decreto-
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Lei nº 178/2006, alterado pela Lei nº 64 - A/2008 (Orçamento de Estado com data de 31 de dezembro 

de 2008). A viver as consequências da crise instalada nessa altura no País, a reação perante tal 

“ameaça” foi de claro “pânico”.  

Na redação da referida Lei, nos respetivos artigos alterados, nº 58 e nº 60, afirma-se que: 

 

“… As entidades gestoras de sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos, 

individuais ou colectivos, de CIRVER, de instalações de incineração e co-incineração 

de resíduos e de aterros estão obrigadas ao pagamento de uma taxa de gestão de 

resíduos visando compensar os custos administrativos de acompanhamento das 

respectivas actividades e estimular o cumprimento dos objectivos nacionais em 

matéria de gestão de resíduos…”  

5 - Sem prejuízo das regras de afectação constantes dos artigos 54.º, 56.º e 58.º do 

presente decreto-lei, a receita gerada pelas taxas disciplinadas no presente capítulo 

constitui receita própria e exclusiva da ANR ou das ARR, consoante aquela que se 

revele competente na matéria.»   

 

Nunca, desde o início de atividade do aterro, foi cobrada qualquer taxa aos clientes que usavam a 

Pedreira da Madalena para deposição dos seus resíduos. Tal tipo de taxa não nos parecia ter qualquer 

sentido, quando a receção de resíduos inertes para recuperação de uma cavidade de extração de rocha 

permitia minimizar o passivo ambiental dessa atividade, sendo mesmo um ato previsto pela própria 

Lei. 

No seguimento da surpresa de tal facto, foram promovidas diversas diligências, nomeadamente, 

reuniões com a ANIET - Associação Nacional da Indústria Extrativa e Transformadora, a DRE, a APF – 

Associação Portuguesa de Fundição e com representantes de um outro aterro em iguais circunstâncias. 

A SOLUSEL, na sequência das várias reflexões estabelecidas e com o apoio jurídico da ANIET, Associação 

setorial promotora das atividades da indústria extrativa e transformadora, contestou tal decisão, não 

deixando, no entanto, de avisar os seus clientes do aterro, de que no início do ano de 2010, teria que 

proceder, por precaução, à cobrança da TGR. 

 

Em abril de 2010, foi rececionado um ofício oriundo do Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território – MAOT, no qual se confirmava a nossa 

convicção de que, na atividade de receção de resíduos na Pedreira da Madalena, não haveria lugar à 

cobrança de qualquer tipo de taxa. Este ofício, para além de rececionado pela SOLUSEL, foi também 

A nossa convicção era de que a razão estaria a nosso favor, tanto mais que estava a ser exigido um 

valor global de taxas que nunca foram cobradas aos clientes, não estando esse valor provisionado. 
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endereçado por aquele Ministério à APA, à APF e às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte, do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve. 

Dele podemos extrair relevantes ilações que, sem qualquer dúvida, esclarecem que a atividade de 

receção e deposição de resíduos inertes na recuperação de passivos ambientais ligados à indústria 

extrativa são de valorização desses mesmos resíduos e não de criação de novos aterros para resíduos 

em fim de linha. Ora a referida taxa tinha precisamente como objetivo o desincentivar a deposição 

em aterro, que neste caso, é uma das soluções que a Lei precisamente incentiva, fruto da experiência 

pioneira em Portugal levada a cabo na Pedreira da Madalena. 

 

“… a utilização de resíduos inertes dever obrigatoriamente constar de um plano ambiental e 

de recuperação paisagística é uma garantia da existência de um plano de caráter técnico 

definidor das medidas ambientais e das soluções adequadas para o encerramento e a 

recuperação paisagística das áreas exploradas … 

… De facto, o legislador impõe que o enchimento deverá … ter em vista a prossecução … quando 

se trate de vazios de escavação resultantes da extração a céu aberto, os fins de reabilitação, 

modelação topográfica do local e de construção… 

… Na verdade, a definição do montante da taxa … parece estar associada a um juízo de valor 

depreciativo face à conduta pouco preocupada com o ambiente que o operador de gestão de 

resíduos adota ao violar a hierarquia das operações de gestão de resíduos atrás referida.  

Assim sendo, e considerados os fins que o enchimento dos vazios de escavações pretende 

prosseguir, não parece que fosse este o tipo de comportamento que o legislador teve em vista 

ao definir a norma… 

Em face do exposto … as operações de enchimento associadas à requalificação e explorações 

de depósitos e de massas minerais poderão ser consideradas como operações de valorização de 

resíduos e não uma operação de eliminação de resíduos, conforme estipulado no Anexo III da 

Portaria nº 209/2004, de 3 de março” in Ofício do Gabinete do Secretário de Estado do 

Ambiente do MAOT de 30 de abril de 2010 (Arquivo da SOLUSEL). 

 

No seguimento desta decisão superior, e das diligências subsequentes, em junho de 2010, a SOLUSEL 

implementou um procedimento de devolução das TGR pagas pelos clientes do aterro da Pedreira da 

Madalena entre fevereiro e junho de 2010. 

Ainda assim, e perante este facto consumado de clarificação de uma situação abusiva de cobrança de 

uma taxa indevida, em vários anos subsequentes a Empresa voltou a ser confrontada com novas 

intimações para pagamento das TGR de anos imediatamente anteriores. Embora o valor global dessas 

taxas fosse inferior ao exigido em 2010, ainda assim apresentava valores muito significativos e passíveis 

de complicar, e muito, a atividade da Empresa. Continuando-se a não compreender as insistências da 
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APA neste sentido, houve necessidade de repetir mais duas vezes, a esta entidade, as argumentações 

apresentadas e que foram as emitidas pelo próprio MAOT em abril de 2010.  

 

 

“A diferença entre o possível e o impossível 

está na vontade humana”. 

Louis Pasteur 

 

“O progresso é apenas a materialização de 

utopias”. 

Oscar Wilde 

 

 

4.14.4 Reflexão sobre outras eventuais oportunidades de negócio 

 

Em 1997, em Borba, para um Encontro-Debate promovido no CEVALOR – Centro Tecnológico para o 

Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais - Centro Tecnológico da Pedra 

Natural de Portugal, a convite, preparamos uma comunicação com o título Escombreiras – Uma mais 

valia na Indústria das Pedras Naturais (Guedes, 1997).  

 

4.14.4.1 As Escombreiras de Rocha Ornamental do Alentejo 
 

Nesta comunicação, apresentava-se a possibilidade de criar, num local que fosse centro de gravidade 

relativamente às inúmeras escombreiras oriundas das explorações de rochas ornamentais do triângulo 

Estremoz – Borba- Vila Viçosa, uma instalação móvel de britagem e classificação (Figura 211). Esta 

instalação seria alimentada precisamente pelos conteúdos das diferentes escombreiras da área. Como 

destino para o material britado e classificado por lotes, como uma hipótese, em complemento às 

aplicações em obras públicas nacionais, idealiza-se o mercado de exportação. Para tal, equacionámos 

a possibilidade de realizar o transporte deste tipo de produtos por via férrea até ao Porto de Sines. 

Este Porto, sendo de águas profundas, comportava a possibilidade de nele atracarem navios graneleiros 

de grande capacidade (Iguais ou superiores a 80 000 toneladas). A partir deste local, abria-se o 

mercado internacional para a comercialização de agregados oriundos das referidas escombreiras, 

muito conotadas com uma imagem negativa de passivo ambiental. Inclusivamente, chegámos a 

estabelecer contactos com a Câmara de Comércio Portugal – Holanda, afim de se avaliar da 

oportunidade deste tipo de negócio para o norte da Europa. A correspondência trocada na época, 

apontava mesmo a possibilidade de fornecimento de agregados para o projeto de extensão do território 

Holandês no Mar do Norte, próximo de Haia. 
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Figura 211 - Escombreiras das explorações de rocha ornamental de Extremoz – Boba – Vila Viçosa 

(Foto do Autor). 

 

Esta ideia, eventualmente conotada em Portugal como utópica, não era novidade. Apresenta-se como 

exemplo Norsk Stein´s Harbour Carrier, na Noruega (Figura 212). Um porto de mar, capacitado para 

grandes calados e edificado quase exclusivamente para a exportação de agregados obtidos em pedreira 

que lhe é contígua. 

 

 

Figura 212 – Pedreira e Porto de expedição de agregados - Norsk Stein´s Harbour Carrier, na Noruega 

http://www.ccemagazine.com/2015/04/09/norsk-stein-as/ 

http://www.ccemagazine.com/2015/04/09/norsk-stein-as/
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Não será irrelevante realçar que, em novembro de 2019, através do Ministro das Infraestruturas e da 

Habitação, foi anunciado no Portal do XXII Governo da República Portuguesa, um avultado investimento 

no desenvolvimento do Porto de Sines, sendo a sua expansão considerada crítica para o 

desenvolvimento de Portugal. Nessa mesma notícia, pode ler-se: 

 

“A aposta na ferrovia também foi realçada pelo Ministro, que destacou que o Corredor 

Internacional Sul, fundamental no quadro do corredor atlântico, «vai servir bastante o porto 

de Sines». «Pouco nos serve o investimento nos portos se não tiverem acessos», referiu”. 

(Portal do XXII Governo – 15/11/2019 – 17.55h). Endereço da net em: 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=expansao-do-porto-de-sines-e-critico-para-o-

desenvolvimento-de-portugal 

 

Estas considerações, quando colocadas em paralelo com as por nós realizadas em 1997, no referido 

encontro / debate no CEVALOR, no qual estiveram presentes os então Ministros do Ambiente e da 

Economia, não deixam de ser interessantes. 

 

O leitor deverá estar a interrogar-se sobre qual a relação deste assunto com a Pedreira da Madalena, 

entidade central desta Tese; procuraremos responder a tais interrogações de seguida. 

 

4.14.4.2 Exportação de balastro via marítima 
 

Em 2009, estando o País nos momentos iniciais da grande crise que se prolongou até 2015, na Pedreira 

da Madalena foi equacionada a hipótese de se recorrer aos serviços do Porto de Leixões, para uma 

atividade de exportação, via marítima, de balastro, o produto desde sempre o mais nobre da Pedreira.  

Devemos não esquecer que: 

 

 “Il n´est pas inutile de rappeler la place que les granulats occupent dans l´économie, et cela 

en tous lieux et de tous temps : c´est le matériau le plus consummé dans le monde après l´air 

et l´eau, un matériau qui, en quantités extrêmement importantes, est à l´origine de la plupart 

des entreprises humaines… » (Mines & Carrière, 1993). 

 

Essa possibilidade foi estudada com algum pormenor, tendo como possibilidades de destino, França 

(Bordéus), para obras de TGV a decorrer na região de Barcelona para fornecimento do túnel ferroviário 

de Perpignan/Figueras, que liga França a Espanha na zona dos Pirenéus. Esta última obra de 

construção, do lado Francês estava a ser realizada pela EIFFAGE e do lado Espanhol, pela Empresa 

Dragados y Construcciones.  

A estimativa de custos realizada, contabilizou os valores de: 

 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=expansao-do-porto-de-sines-e-critico-para-o-desenvolvimento-de-portugal
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=expansao-do-porto-de-sines-e-critico-para-o-desenvolvimento-de-portugal
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 Produção e carga de balastro sobre camião na Pedreira; 

 Transporte entre a Pedreira e o Porto de Leixões; 

 Descarga no cais, ocupação do espaço e tempo de stockagem; 

 Transporte em navio do Porto de Leixões ao destino; 

 Descarga no Porto de destino; 

 Transporte do Porto de destino até ao estaleiro da obra. 

 

Os valores a que se chegou no estudo realizado tiveram em conta as dimensões dos navios passíveis de 

atracarem no Porto de Leixões, que não ultrapassariam as 20 000 ton. Estas dimensões estavam muito 

aquém das necessárias para garantir um preço global da operação de exportação de balastro, 

concorrencial com outras alternativas. De referir que o Porto de Leixões, em 2006, foi alvo de trabalhos 

de quebramento e dragagem de rocha até à cota 12 metros ZHL - Zero Hidrográfico de Leixões (Smith 

e Dias, 2006). Eram, porém, estas profundidades ainda insuficientes para nele navegarem navios com 

dimensões que justifiquem a exportação procurada. Em termos de competitividade, estimamos que só 

com navios iguais ou superiores a 80 000 toneladas é que se atingiriam valores passíveis de ser viável 

este tipo de produtos entrarem no mercado de exportação via marítima. 

Será de referir que materiais de maior valor acrescentado, como sejam por exemplo cubos, guias de 

passeio e outros produtos similares da área das rochas ornamentais, são exportados a partir do Porto 

de Leixões desde longa data.  

Como o Porto de Leixões tem sido uma empresa em franca expansão da sua atividade, sendo exemplo 

disso mesmo o atual terminal de cruzeiros, obra conceituada e premiada a nível internacional, não 

será de excluir a possibilidade de, num futuro próximo, dotar esta infraestrutura de condições para 

nela atracarem navios de maior capacidade, podendo serem criadas condições para exportação via 

marítima de matérias agregados.  

Em 2012, participámos numa visita de estudo promovida pela Ordem dos Engenheiros, aos vários 

setores que integram o Porto de Sines. Em particular, detivemos a nossa atenção na pedreira que lhe 

está contígua e que é propriedade da APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve S.A. Na 

sequência desta visita, e depois de algum aprofundamento das ideias que a reflexão sobre a 

possibilidade de exportação de agregados por via marítima nos suscitou, entendemos por bem enviar 

uma carta à APS, da qual destacamos os seguintes parágrafos: 

 

“Tendo em conta a minha formação mineira, julgo ser natural que a Pedreira me tenha 

suscitado uma atenção especial. Não é possível ficar indiferente perante uma unidade de 

exploração de inertes que reúne em simultâneo, características especiais para um grande 

sucesso. A excelente qualidade do maciço rochosos, as elevadas reservas e a localização face 

à sua proximidade do Porto de Sines potenciam ser uma pedreira com condições únicas para a 
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exportação de agregados e fornecimento de balastro e sub-balastro para a via férrea de 

mercadorias cuja necessidade de construção parece ser evidente. 

A eventual necessidade de adaptação ou alteração do Plano de Recuperação Paisagística deverá 

ser pacífica em presença das evidentes potencialidades, nomeadamente a criação futura de 

um porto de recreio e/ou de pesca de qualidade invulgar, caso a exploração do maciço rochoso 

se faça em profundidade”. (Guedes, carta à APS de 2012). 

 

4.15 A unidade móvel de britagem e Auditoria Interna da EIFFAGE (2010 – 2011) 

 
Em 2010, encontrando-se a Pedreira da Madalena num processo de decréscimo da venda de agregados 

e sendo avançado o estado de degradação dos diversos componentes do setor da britagem primária da 

instalação de transformação, havia necessidade de serem tomadas decisões de fundo quanto ao futuro 

da atividade extrativa desta unidade industrial. Mesmo o britador primário ALTAIRAC em atividade, 

comprado em segunda mão nos finais da década de 90 do século passado, referido em 4.9.2, já se 

encontrava como muitas horas de produção a ele associado, apresentado frequentes interrupções no 

seu funcionamento para manutenção e reparação. Esta situação, associada ao já referido estado de 

degradação de todo o sistema de telas transportadoras e respetivos apoios de fixação entre o britador 

e o pré-stock, obrigava a uma intervenção de avultado investimento para que se mantivesse o mesmo 

esquema de britagem primária na Pedreira da Madalena. 

 

4.15.1 Aquisição de um britador móvel  

 

Assim, depois de ponderadas as vantagens e inconvenientes de diversas soluções, incluindo questões 

de caráter ambiental, foi tomada a decisão de substituir todo processo de britagem primária por um 

sistema de britagem móvel. 

Esta decisão assentou em dois objetivos: não despender avultados recursos financeiros, devidamente 

quantificados, para manutenção do tradicional processo de britagem existente na Pedreira da 

Madalena e transferir a britagem primária para o interior da corta da Pedreira. Quanto às questões 

financeiras, esta solução foi claramente mais económica do que a de remodelação do sistema 

tradicional de britagem, acrescentando-se o facto de ela poder ser implementada muito rapidamente. 

Ainda hoje estamos convictos de que a solução insinuada na referida carta era mais que viável na 

altura, sendo que não será de excluir a sua viabilidade no presente, acrescentado o facto de o 

desenvolvimento da via férrea no sul de Portugal parecer estar na agenda governamental e ser de 

aceitação quase unânime. Quem sabe se, num futuro próximo, não veremos agregados produzidos no 

triangulo dos mármores do Alentejo, virem a ser exportados via marítima, a partir do Porto de Sines 

que já é apelidado de “porta da Europa”, em direção a diversos destinos. 
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Pelo facto desta britagem móvel poder trabalhar no interior da corta, eliminar-se-iam significativos 

problemas de transmissão de ruído que, de outra forma continuariam a ocorrer, com todos os 

incómodos a elas inerentes. 

Assim, a solução de aquisição de uma unidade de britagem móvel, depois de ponderada a produção 

estimada em função do mercado da altura e colocando como premissa a possibilidade desta unidade 

poder ter atividade nesta Pedreira, mas também em outras obras externas em que a SOLUSEL viesse a 

estar envolvida, recaiu sobre a proposta da marca SANDVIK, materializada na unidade tipo UJ44Oi 

CLASSIC (Figura 213). Esta unidade veio equipada com um britador de maxilas tipo CJ 412, com uma 

boca de alimentação de 1200 X 800 mm e com uma capacidade produtiva entre 220 a 720 ton/h, em 

função da granulometria de alimentação. A sua entrada em funcionamento na Pedreira da Madalena 

obrigou a uma pequena alteração do diagrama de fogo usado, apertando a malha de perfuração, com 

o consequente aumento da carga específica do explosivo e diminuição da granulometria do material 

desmontado, uma vez que a boca do britador desta unidade móvel apresentava dimensões inferiores 

ao que anteriormente funcionava como britador primário. 

 

 

Figura 213 - Unidade de britagem móvel da arca SANDVIK, tipo UJ440i CLASSIC, instalada na Pedreira 

da Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Como é visível na Figura 213, esta unidade móvel encontrava-se, sempre que possível, em atividade 

na bordadura de uma bancada, permitindo a criação de um razoável stock no piso inferior desta, não 
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obrigando à permanência nas suas proximidades de uma unidade carregadora para movimentar o 

material britado. 

Esta solução, no contexto da realidade da altura na Pedreira da Madalena, para além de representar 

uma novidade tecnológica, foi uma solução eficaz durante os três anos seguintes à sua aquisição, tendo 

no final, a sua venda, contribuído de forma significativa para os processos de gestão do encerramento 

da atividade extrativa. 

No momento da aquisição desta unidade móvel, estimava-se que a mesma iria recuperar um volume 

de rocha correspondente a cerca de 2 500 000 toneladas de granito, extraído do interior da corta da 

Pedreira da Madalena, mas também de todo o maciço rochoso de acesso e de localização do anterior 

britador primário fixo, uma vez que esta solução eliminava todo o processo de britagem primária 

existente. O desmonte deste referido maciço, dada a sua localização, com maiores distâncias a zona 

habitacionais, apresentava-se como uma reserva a não ignorar, tendo em conta o princípio da 

realização de um melhor aproveitamento das reservas existentes. 

Não foi ignorada a possibilidade desta unidade móvel de britagem poder, em determinados períodos 

de tempo bem equacionados, vir a ser usada na Pedreira da ADIFER, localizada em Vila Pouca de 

Aguiar, bem como em outras pedreiras não pertencentes ao Grupo EIFFAGE e mesmo em futuras 

unidades de reciclagem de resíduos inertes. 

 

4.15.2 Investimento em novos equipamentos 

 

Com a implementação deste novo sistema de britagem, foi possível estudar uma geometria melhorada 

das pistas de circulação dos equipamentos de transporte, que recolhiam material no interior da corta, 

nos diferentes locais projetados para a atividade desta unidade móvel, em direção ao pré-stock. Para 

estas operações de transporte, foram adquiridos para a Pedreira da Madalena, dois dumpers 

articulados Volvo A40D (Figura 214). 

Do estudo destas novas pistas de circulação, faziam parte a planta das mesmas e cortes das diversas 

pendentes em jogo (Figura 215 e Figura 216).  
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Figura 214 - Dumper Volvo A40D, adquirido para a Pedreira da Madalena em 2010 (Arquivo SOLUSEL). 

 

 

Figura 215 - Planta da corta da Pedreira da Madalena com as principais pistas de circulação de 

dumper´s e pontos de atividade da unidade móvel de britagem (Arquivo da SOLUSEL). 
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Figura 216 - Perfis de pistas de circulação de acessos, desde a zona do pré-stock até ao interior da 

corta da Pedreira da Madalena, nomeadamente em direção aos pontos de atividade da unidade 

móvel de britagem (Arquivo SOLUSEL). 

 

Ao mesmo tempo foi adquirida uma pá carregadora em segunda mão, uma CAT 980 G. Quer esta pá 

carregadora, quer os dumper´s atrás referidos foram adquiridos internamente no Grupo EIFFAGE.   

Apesar de estes investimentos terem ocorrido em plena fase de crise financeira em Portugal, eles 

foram complementados com a venda de diversa maquinaria existente na SOLUSEL, em desuso, mas 

procurada por outras unidades do género. A título de exemplo, refere-se que foram vendidos 3 dumpers 

Euclid R32 de 1990, com cerca de 20000 horas de atividade cada um e uma pá carregadora CAT 980 G, 

também com cerca de 20000 horas de atividade. 

 

4.15.3 Idealização de equipa móvel de manutenção de autoestradas 

 

Os contratos, por um período de cerca de 30 anos, de Projeto, Construção e Exploração das 

denominadas SCUT, autoestradas com Portagens Sem Custos para o Utilizador, construídas em Portugal 

entre 2000 e 2010, previam a realização de manutenção periódica dos seus pavimentos, 

nomeadamente da camada de desgaste. A experiência acumulada aquando da construção da A24, já 

abordada nesta Tese, permitiu percecionar a quantidade de trabalho, e respetivas dinâmicas, que 

envolveriam as obras de manutenção deste tipo de infraestruturas.   

Ora, a aquisição da unidade móvel de britagem atrás referida, foi também suportada pela idealização 

de, num futuro próximo, esta poder ser usada como parte integrante de uma equipa versátil que se 

deslocaria para obras de manutenção de autoestradas a que, entretanto, a SOLUSEL concorresse e 

eventualmente ganhasse. Para esse efeito, foi realizado um exaustivo levantamento de pedreiras 
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inativas em todo o País, com maior incidência na região norte. Esta equipa estaria vocacionada para 

as atividades de retirada da camada de degaste de tramos de autoestradas deterioradas, a produção, 

em pedreiras inativas locais e recorrendo à unidade móvel de britagem, acrescentada de outra unidade 

móvel com britadores secundários e terciários devidamente dimensionados, de novos agregados a 

serem adicionados a esta camada. Em 2010 já existiam técnicas e tecnologias de reciclagem dos 

materiais das camadas de desgaste, reaproveitando-os e misturando-os com determinadas 

percentagens estudadas de novos agregados. O próprio Grupo EIFFAGE, nas suas diversas branches 

rodoviárias, sempre teve linhas de investigação internas que permitiram um significativo 

desenvolvimento tecnológico neste tipo de reaproveitamentos. Por exemplo, a construção do viaduto 

de Millau, na região de Clermont-Ferrand, em França, realizado pela EIFFAGE, implicou a construção 

de um pavimento betuminosos especialmente estudado pela SCR, dado implicar uma ligação direta 

deste ao tabuleiro metálico deste viaduto. 

Justifica-se uma referência especial aos Engenheiros Louis Maison, quadro superior da EIFFAGE 

TRAVAUX PUBLICS, e Richard Ronzeaud, técnico responsável pelos equipamentos de britagem, pelas 

suas experiências profissionais nesta área e participações em todo o processo de aquisição da unidade 

de britagem móvel para a Pedreira da Madalena, bem como nos estudos da ideia de constituição de 

uma equipa móvel para obras de manutenção de autoestradas. 

 

4.15.4 Auditoria interna da EIFFAGE 

 

Nos finais de 2010, foi comunicado à SOLUSEL que iria ter lugar uma auditoria da EIFFAGE, levada a 

cabo pela respetiva equipa de auditorias internas deste Grupo. Este tipo de auditoria faz parte de uma 

metodologia da EIFFAGE e acontece periodicamente em cada filial e agência do Grupo. Dentro deste 

espírito, esta auditoria não surgiu em função de qualquer acontecimento anómalo da atividade da 

SOLUSEL. Na carta de lançamento da mesma, e na definição da sua missão, é dito que esta tem como 

objetivo um processo de estudo conjunto de diversos aspetos da atividade empresarial, tendo em vista 

a avaliação preliminar de riscos da Empresa, nomeadamente ao nível de: 

 

 Organização; 

 Atividade comercial; 

 Acompanhamento dos negócios; 

 Recursos humanos; 

 Compra e gestão de equipamentos; 

 Segurança e prevenção; 

 Ambiente: poluição, consumos e gestão de resíduos; 

 Licenças de atividade e contexto regulamentar europeu e em Portugal; 

 Orçamentos, previsões de exploração e resultados; 
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 Contabilidade: caixa, tesouraria, gestão de vendas, condições de pagamento; 

 

Para tal, a auditoria viria a colocar particular atenção na avaliação dos dispositivos de controlo 

existentes e das suas capacidades de determinação do grau de exposição das atividades da Empresa a 

potenciais riscos. 

Esta auditoria viria ser realizada entre 8 e 15 de fevereiro de 2011. 

A 8 de março de 2011, tem lugar uma reunião em França, na sede da EIFFAGE, onde a equipa de 

auditores apresentou os resultados da auditoria e as respetivas recomendações, na forma de um 

relatório detalhado com capítulos correspondestes aos aspetos atrás listados.  

Nas conclusões do referido relatório, onde são realçadas as performances da Empresa nos anos de 2009 

e 2010, ficam evidentes, quer nas autoavaliações, quer na própria auditoria, as elevadas taxas de 

conformidade dos dispositivos de controlo interno com os aspetos da atividade empresarial 

inumerados. Em praticamente todos estes aspetos, os resultados da auditoria apontam para valores de 

taxa de conformidade entre os 86% e os 100%.  

Ainda nas conclusões desta auditoria, é dito que “fatores de risco do contexto económico português, 

muito dependente da crise instalada, assim como de eventuais evoluções regulamentares associadas 

à legislação ambiental europeia, poderão ser fatores de desequilíbrio importantes dos modelos 

económicos da SOLUSEL. No entanto, até aos dias de hoje, esta sociedade demonstrou as suas 

capacidades de antecipação e adaptabilidade”.  

 

Ficou decidido que a SOLUSEL deveria apresentar, até 4 de abril de 2011, uma proposta de plano de 

ações elaborado tendo em conta as preconizações do dito relatório. 

 

4.16 Encerramento da atividade extrativa na Pedreira da Madalena - 2013 

 

Em 2011, Portugal estava em pleno pico da crise instalada desde 2009.  

Através das análises comparativas da gestão da Pedreira da Madalena, é possível constatar que nos 

anos de 2012 e 2013, a atividade extrativa apresenta, pela primeira vez, resultados negativos. A quarta 

previsão do ano de 2012 já evidenciava que os resultados desse ano se apresentariam com um deficit 

significativo.    

Será interessante referir que até 1994, a então SEOP possuía a atividade da Pedreira da Madalena a 

par com muitas outras atividades a que se dedicava, em especial obras públicas. Naturalmente que 

uma qualquer fase mais negativa da atividade da Pedreira da Madalena poderia ser compensada 

financeiramente com os resultados de muitas das outras em que estivesse envolvida. 

Perante os resultados negativos da atividade extrativa de 2012, oriunda de custos operativos fixos não 

compensados pelas respetivas vendas de agregados, em virtude da crise instalada, e mesmo com 
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atividade positiva na exploração do aterro, inicia-se uma reflexão interna para uma ponderação do 

eventual encerramento da unidade extrativa da Pedreira da Madalena. 

Claramente, a ideia atrás referida (ver 4.14.2) de que a extração de granito na Pedreira da Madalena 

permitia, de forma rentável, a criação de espaço para acumulação de resíduos inertes da atividade do 

aterro, parecia deixar agora de fazer sentido, em função dos resultados cumulativos negativos de 

tesouraria, que a realidade evidenciava.  

Para essa reflexão, e para a contabilização dos custos fixos inerentes à atividade extrativa, estudaram-

se ao pormenor as duas grandes verbas desses custos, nomeadamente os relacionados com os valores 

das amortizações do equipamento e/ou leasing e os relativos à mão de obra correspondente a todo o 

setor da parte extrativa. A par, foram solicitados à SEOP, entidade que, como referimos em 4.7.1, 

apoiava parte da gestão contabilística, financeira e de recursos humanos da SOLUSEL, informações 

pormenorizadas relativas ao quadro de pessoal, incluindo neste uma análise dos valores de 

indeminização a atribuir, caso se optasse pelo despedimento ou pelo estabelecimento de acordos de 

rescisão de contratos. 

Os resultados de toda a reflexão realizada apontavam para que, durante o ano de 2013, a cada mês 

que passasse, o volume de resultados negativos da atividade extrativa apresentaria um crescimento 

progressivo sem qualquer perspetiva de inversão do mesmo. Os indicadores externos de abrandamento 

da crise não existiam e as vendas de agregados encontravam-se em valores simbólicos como é possível 

constatar no gráfico da Figura 91. Perante tal cenário, decidiu-se solicitar uma reunião com a Casa 

Mãe da SOLUSEL, em França, para se equacionar potencial(ais) solução(ões) para esta premente 

situação. 

Para esta reunião, fruto do acumular de experiências havidas desde o início da nossa atividade 

profissional e em sintonia com toda a equipa de gestão da SOLUSEL, formulou-se uma solução que 

passava pelo encerramento definito da atividade extrativa e consequente rescisão, por acordo mútuo, 

dos contratos com o pessoal, contabilizando-se para esse efeito o contributo que para ela se poderia 

obter com a venda de todo equipamento adstrito à extração e transformação, associado à produção 

de agregados. Na sequência da referida reunião com a EIFFAGE em França, na qual a solução 

preconizada foi totalmente aceite, em julho de 2013 a SOLUSEL apresentou um cronograma de ações 

(Figura 217), englobando fases de comunicação, vendas de equipamento e rescisões de contrato, tendo 

em vista o encerramento imediato da atividade extrativa.  

No relatório anual de 2013, entregue ao Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 

em abril de 2014, denominado Estatística Anual da Pedreira nº 4240, nas observações finais, refere-se 

que: 

 

“Em meados de 2013, foi suspensa a atividade extrativa da Pedreira da Quinta do Moinho nº 

2, em virtude da crise generalizada que se verifica no setor da construção civil e obras 

públicas.” (Estatística Anual da Pedreira nº 4240 - 2013). 
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Até à atualidade, continua suspensa atividade extrativa da Pedreira da Madalena. 

De referir que a rubrica de vendas de equipamento no referido cronograma engloba somente os 

equipamentos não totalmente amortizados, nomeadamente o grupo móvel primário, a pá escavadora 

CAT 345 e os 2 dumpers Volvo A40D, equipamentos que foram adquiridos em 2010 

 

 

Figura 217 - Cronograma de ações tendo em vista o encerramento de atividade extrativa na Pedreira 

da Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 

 

Não será alheia à facilitação de toda esta estratégia o facto de na Pedreira da Madalena, ao longo dos 

anos, terem ocorrido sucessivas rescisões de contratos de trabalho por mútuo acordo, reformas e 

mesmo saídas da Empresa devido a situações de baixa prolongada, como pode se evidenciado no gráfico 

da Figura 218.  
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Figura 218 - Variação do Quadro de Pessoal da Pedreira da Madalena entre 1971 e 2019 (Arquivo 

SOLUSEL). 

 

4.16.1 O processo de rescisão de contratos de trabalho 

 

Tudo apontava para que, até final de 2013, as rescisões previstas nesta solução estivessem realizadas.  

Porém, em outubro desse ano, ocorre uma alteração legislativa na qual é estabelecido que em 

processos em cujo âmbito, numa mesma empresa, ocorram mais de 25% de rescisões por mútuo acordo, 

os abrangidos nesse processo deixam de ter direito ao subsídio de desemprego. Perante esta alteração 

da Lei, a alternativa é ser considerada a hipótese da figura do despedimento coletivo. No caso da 

SOLUSEL, a adoção do despedimento coletivo dos seus colaboradores adstritos à atividade extrativa, 

que na realidade eram em número muito superior a 25% do total de efetivos da Empresa, teve em 

conta as necessárias negociações e formalidades que obrigatoriamente tiveram de ser respeitadas nos 

moldes previstos na Lei, nomeadamente a intervenção do Ministério do Trabalho e de vários Sindicatos. 

A par das negociações referidas, foi possível, com as vendas de equipamento e restantes componentes 

de toda a instalação de fragmentação e classificação, reunir verbas suficientes para as respetivas 

indeminizações de pessoal e para as amortizações e leasings em falta, bem como para a regularização 
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do valor de todo o material sobresselente existente em armazém corresponde ao equipamento 

vendido. 

A alteração legislativa referida fez alongar para 2014 o processo do despedimento coletivo, pelo que 

na contabilidade de 2013 foram realizadas as provisões para 2014 correspondentes a essas despesas 

transitadas.  

 

4.16.2 Registo fotográfico de toda a instalação de britagem e classificação  

 

Com a decisão de encerramento da atividade extrativa na Pedreira da Madalena e da venda de toda a 

instalação de fragmentação e classificação para obtenção de verbas destinadas a sustentar as despesas 

inerentes a esta decisão, surgiu a ideia de realizar um registo fotográfico desta instalação, para 

memória futura. Esta ideia foi sugerida pelo Doutor Sérgio Anunciação, pessoa que desde longa data 

colaborava com a SOLUSEL através das suas atividades na Publiambiente Lda. Este Doutor fazia parte 

de um grupo de fotógrafos ocasional, gerado na internet, denominado IN-VA-SOES. Uma das atividades 

deste grupo tinha como objetivo fotografar fábricas e armazéns abandonados do Grande Porto. Uma 

primeira atividade deste grupo contemplou uma incursão à Pedreira da Madalena, da qual resultou 

uma significativa coleção de fotografias obtidas por cerca de 20 fotógrafos. Dessa coleção, destacamos 

alguns exemplares (Figura 219). 

 

 

Figura 219 - Fotografias do grupo IN-VA-SOES, antes da desmontagem da instalação de fragmentação 

e classificação da Pedreira da Madalena (Arquivo de Sérgio Anunciação). 
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No início de 2014, algumas dessas fotografias foram exibidas numa primeira mostra deste grupo, 

intitulada Desperdições, e que esteve patente ao público no espaço Mira Fórum, no Porto.  

 

4.17 Encerramento e perspetivas futuras (2016 – 2018)  

 

Na sequência do encerramento da atividade extrativa em 2013, e após a cessação dos diversos 

contratos de assistência e manutenção de equipamentos adstritos à extração, apenas restaram na 

Pedreira da Madalena pequenos stocks de lotes de agregados, assim como uma significativa quantidade 

de material para enrocamento, materiais esses que foram sendo vendidos paulatinamente até ao seu 

esgotamento total em 2016. Tal estratégia foi passível de ser implementada por se tratar de material 

que, à escala humana, não se deteriora no tempo, e que por esse mesmo facto, representa sempre 

uma oportunidade de receitas. 

Em contrapartida, a atividade do aterro constituiu impulso para um outro projeto, entretanto 

entendido como podendo vir a ser interessante para a diversificação do negócio, nomeadamente na 

área dos resíduos.   

  

4.17.1 Instalação de triagem de resíduos de construção e demolição 

 

Como é sabido, as atividades relacionadas com a construção civil são responsáveis por uma parte 

significativa da produção de resíduos em Portugal. 

Para além dessas quantidades de resíduos, estes apresentam outras características e particularidades 

que irão interferir nos processos de gestão por que necessariamente irão passar, de entre as quais 

podemos realçar a sua constituição heterogénea, ao nível de lotes quase sempre com dimensões 

variadas, bem como fatores relativos aos diferentes níveis de perigosidade dos materiais que deles 

fazem parte. 

O Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de 

junho, veio estabelecer o regime das operações de gestão de RCD, tendo em conta a sua prevenção e 

reutilização, promovendo-se desse modo as operações de recolha, transporte, 

armazenagem, tratamento, valorização e, se possível, a sua eliminação. O principal objetivo deste 

diploma assentou na criação de condições legais para a implementação de uma correta gestão dos RCD 

que privilegiassem o recurso à triagem na origem, conducente à reciclagem e a outras formas de 

valorização, diminuindo-se deste modo a utilização de recursos naturais e minimizando o recurso à 

deposição em aterro. Desta forma promove-se o aumento do tempo de vida útil dos materiais (Guia 

de Boas Práticas para uma adequada gestão de Resíduos de Construção e Demolição, 2018). 

A legislação aponta claramente para a promoção da denominada desconstrução ou demolição seletiva 

(DS), promovendo a separação dos resíduos na sua origem. Como diz Godinho (Godinho, 2011): 
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“O conceito de desconstrução é um conceito recente surgido com o rápido crescimento da 

demolição de edifícios e evolução das preocupações ambientais da população, assente na 

possibilidade de contribuir para a construção sustentável … A desconstrução ou demolição 

seletiva (DS), de um edifício é um processo que se caracteriza pelo seu desmantelamento 

cauteloso, com o objetivo de recuperar o máximo de materiais e componentes da construção, 

promovendo a sua reutilização e reciclagem. Este conceito aparece no contexto de diminuição 

da produção de resíduos e do consumo de recursos naturais” (Godinho, 2011). 

 

Naturalmente que a DS terá que ser promovida pelas empresas encarregues das operações de 

demolição. Mas sabe-se que são inúmeras as situações em que os empreiteiros não possuem capacidade 

técnica e condições em obra, nomeadamente falta de espaço, para operar a DS. Nesse sentido, 

justifica-se a existência de centros de recolha de RCD para neles ser promovida a separação de resíduos 

tendo em vista a reciclagem dos materiais passíveis de virem a ser reutilizados.  

Assim, na Pedreira da Madalena, projetou-se a construção de um estabelecimento de triagem e 

armazenagem temporária de resíduos de construção e demolição. 

Uma das motivações para se avançar com este projeto diz respeito ao facto de as oficinas de apoio à 

atividade extrativa estarem vagas desde o início de 2014, apresentando-se como uma infraestrutura 

de base, com 600 m2 de área coberta, disponível para nela ser edificado o centro de triagem em 

projeto, evitando assim um significativo investimento necessário para as instalações inerentes a esta 

atividade. 

Com a colaboração da Publiambiente, Lda, foi produzido um dossier (Anexo 7.13), do qual fazem parte, 

entre outros, diversos elementos, nomeadamente: 

 

 Identificação dos resíduos objeto de gestão; 

 Descrição das operações de gestão a desenvolver; 

 Quantidades de resíduos e matérias a manusear; 

 Produtos resultantes da atividade; 

 Máquinas e equipamentos a instalar; 

 Trabalhadores; 

 Caraterização da atividade em termos ambientais; 

 Caracterização da atividade em termos de segurança. 

 

Esta iniciativa representa uma das mais recentes reconversões da atividade de Pedreira da 

Madalena, apresentando-se como mais uma que evidencia o conceito de adaptabilidade que ao 

longo desta Tese se tem pretendido realçar.   
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Este projeto foi aprovado pela CCDRn em outubro de 2016, como consta do respetivo Alvará de 

Licença nº 99/ 2016 / CCDRn.  

Este centro de triagem encontra-se licenciado para a receção de resíduos não perigosos destinados a 

operações de valorizações de resíduos como os que constam da Tabela 16 (Anexo 7.13): 

  

 

Tabela 16 - Tabela de resíduos a gerir no centro de triagem de RCD da Pedreira da Madalena (Anexo 

7.13). 

 

No fluxograma da Figura 220, é possível observar o fluxo de operações existentes no centro de triagem 

da Pedreira da Madalena, ainda em funcionamento, o qual foi dimensionado para um processamento 

diário de cerca de 180 m3 de RCD. A receção e armazenamento inicial de resíduos é realizada na ampla 

praça do centro de triagem. A partir desta stockagem, ocorrem as operações de triagem das quais 

resultará a separação dos diferentes materiais que são armazenados em contentores individualizados 

(Figura 221 e Figura 222). 
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Figura 220 - Fluxograma de atividades no centro de triagem de RCD da Pedreira da Madalena (Anexo 

7.13). 
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Figura 221 - Centro de triagem de RCD da Pedreira da Madalena (Fotos do Autor). 

 

 

 

Figura 222 - Planta do centro de triagem de RCD da Pedreira da Madalena (Anexo 7.13). 

 

A implantação deste centro de triagem no mercado local do Grande Porto apresenta-se praticando 

preços de acordo com a Tabela 17, na qual os respetivos valores são determinados em função das 

características dos materiais rececionados. Desta tabela, faz parte um conjunto significativo de 

resíduos, devidamente classificados segundo os códigos LER, para os quais serão definidos preços de 
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receção a serem estabelecidos sob consulta. Duas razões fundamentais condicionam os valores para 

essas receções, nomeadamente a densidade dos resíduos e a eventual necessidade de 

reencaminhamento de determinados materiais, após triagem, para destinos adequados e não 

existentes na Pedreira da Madalena. Os valores de base de partida para a receção de resíduos para 

triagem foram estabelecidos tendo em conta a localização da concorrência desta atividade, e 

respetivos valores praticados por essas empresas, considerando em paralelo as correspondes áreas de 

influência. 

 

Tabela 17 - Tabela de preços, de 2016, para a receção de resíduos inertes em aterro e na triagem da 

Pedreira da Madalena (Arquivo da SOLUSEL). 
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4.17.2 Hipótese de venda de todo o terreno da Pedreira da Madalena 

 

Em 2016, a atividade da Pedreira da Madalena encontrava-se somente dedicada à receção de resíduos 

inertes no aterro e na central de triagem de RCD, sendo já muito avançada a ocupação do espaço livre 

da corta com resíduos, que era já de cerca de metade do volume inicial disponível. 

O encerramento da atividade extrativa na Pedreira da Madalena marcou de forma indelével as ações 

estratégicas que teriam, necessariamente, de vir ser equacionadas e implementadas num futuro 

próximo. Assim, foi entendido que seria a altura de começar a equacionar soluções para a futura 

ocupação de toda a área de terreno.  

Uma primeira solução poderia passar pela venda deste, que totaliza uma área aproximada da ordem 

dos 30 ha e que, como foi dito, era pertença da SOLUSEL. Para tal, havia que avaliar, ainda que de 

forma mais ou menos expedita, o valor que poderia ser atribuído a toda a área, tendo como facto a 

sua localização em pleno contexto urbano de Vila nova de Gaia, bem como atender aos projetos de 

ocupação de solos contemplados no PDM deste concelho. Naturalmente que para esta avaliação teriam 

de ser considerados valores reais de terrenos, na altura vigentes, para diversos fins, tendo em vista a 

sua confrontação com aqueles a que se chegasse numa avaliação interna.  

Para esse efeito, e com o apoio de consultadoria, procedeu-se a um estudo minucioso de eventual 

solução de ocupação urbanística de todo o espaço, atendendo aos respetivos índices de construção 

permitidos e de acordo com um plano idealizado de diferentes tipologias de edifícios, respeitando 

naturalmente a legislação da época. 

 

Chegados a valores indicadores de eventual preço realista, para a época, passível de ser atribuído aos 

referidos 30 ha, de imediato foi solicitada reunião presencial com a EIFFAGE afim de discutir diligências 

para futuros desenvolvimentos no que diz respeito à solução final a adotar para este complexo 

industrial. 

Naturalmente que uma decisão poderia consistir numa venda a terceiros de toda a área, após o 

encerramento do aterro de resíduos inertes. Porém, existindo na EIFFAGE, um ramo dedicado ao setor 

imobiliário, ponderou-se a hipótese de ser esta a adquirir, ainda que internamente, toda a área, sendo 

ela a posterior construtora do eventual complexo urbanístico que, entretanto, fosse projetado. 

Tem aqui forte significado referir que estas ações, já próximas de um destino final a dar ao 

complexo da Pedreira da Madalena, só podem ter lugar em virtude de em 1987, e segundo os 

acontecimentos relatados em 4.3.4, todos os terrenos serem pertença da SOLUSEL, através de uma 

aquisição caracterizada mais pelo acaso do que por uma estratégia deliberada. Parece que este 

acontecimento, e muitos outros descritos nesta Tese, confirmam o dizer de Mark Twain de que “o 

nome do maior dos inventores: acaso”.    
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É ainda de admitir a possibilidade de, despois de encerrado o aterro e perante uma situação de 

ausência de custos, a SOLUSEL se manter por um período indefinido de tempo como proprietária destes 

terrenos sem os vender, aguardando outras oportunidades mais favoráveis para um futuro negócio. 

Esta solução é suportada pelo facto dos terrenos não se degradarem e, contrariamente a outros 

“produtos”, estes não desvalorizam com o tempo podendo mesmo serem alvo de significativas 

valorizações. Acresce o facto de não acarretarem atividades de manutenção para qualquer utilização 

futura. 

 

Num futuro próximo, será escrita a eventual história final deste complexo industrial … 

 

 

“Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam 

barreiras, outras constroem moinhos de vento”.  

Érico Veríssimo 

 

 

  

 

Figura 223 - Moinho reconstruído da Pedreira da Madalena (Foto obtida por Francisco Leite com 
câmara instalada em drone - Arquivo da O-Pitblast Lda). 
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5 CONCLUSÕES 

“Um monte de pedras deixa de ser um monte de pedras no 

momento em que um único homem o contempla, nascendo 

dentro dele a imagem de uma catedral”. 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

Com a realização da presente Tese de Doutoramento, concluímos um desafio que nos foi lançado pela 

Direção do DEM da FEUP em meados de 2013. Coincidindo a realização da parte final desta com um 

período em que já não tínhamos compromissos profissionais com a SOLUSEL, reuniram-se condições 

propícias para o desenrolar dos últimos trabalhos de investigação, sob diversos aspetos, de forma mais 

isenta, decorrente de um certo afastamento do objeto em estudo, ao qual estivemos profundamente 

ligados desde 1981. 

Sendo um trabalho académico, não deixa de ser também um documento que consideramos 

fundamental como contributo para a própria história do Grupo FOUGEROLLE/EIFFAGE em Portugal.  

Também fica para nós claro nesta investigação, que agora atinge a meta de uma das suas etapas, 

porque dela ressalta claramente que muitas outras poderão vir a ser percorridas, ter sido revelada  

uma variedade de factos/acontecimentos, bem como de decisões/estratégias que tiveram lugar na 

linha temporal da realidade da unidade industrial da Pedreira da Madalena, que ao serem meditadas, 

podem claramente servir de estímulo para os leitores, transferindo os saberes produzidos para os 

contextos das suas atividades pessoais/profissionais.  

É esta revelação e a sua possível transferência para outros cenários que sustentam precisamente um 

dos pressupostos de partida para este Doutoramento – o conceito de Transferibilidade.  

 

5.1 Alguns tipos de Transferibilidades 

 

Como conclusões do trabalho desenvolvido, far-se-á aqui um exercício de procura de definição de 

alguns tipos de Transferibilidades que podem ter lugar, incluindo-se em cada um deles uma possível 

sua definição e ilustrando-os com ideias e conceitos oriundos do Capítulo 4 Marcos de Estudo da Tese.  

Naturalmente que a ocorrência de processos de Transferibilidade que possam ter lugar, serão da 

responsabilidade dos leitores, baseados nas suas histórias e experiências e a sua aplicabilidade estará 

intimamente relacionada com a situação e o contexto concreto para o qual se pretende que tenha 

lugar essa transferência.  

Haverá certamente muitos outros tipos de Transferibilidades, sendo que nos propomos, a título de 

exemplo, abordar os seguintes: 

 

 Reações vs antecipações; 
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 Sinergias locais; 

 Experimentação / Assunção do risco / Inovação técnica; 

 Hipóteses de negócio / Visão / Oportunidades. 

 

5.1.1 Reações vs Antecipações 

 

O comportamento reativo no tecido empresarial resulta do facto de as estratégias, decisões e a 

inovação praticadas serem geralmente resultado de acontecimentos não identificados, orientando-se 

a gestão por ações casuísticas de momento e quase sempre à mercê dos ritmos externos e de 

ocorrências inesperadas, sem controlo. Tal prática resultará certamente em fracassos por não estar 

aberta a processos significativos de mudança e inovação a vários níveis. 

A mudança e a inovação ocorrem muitas vezes nas empresas apenas por imposição externa, legal ou 

de mercado, sendo, pelo contrário, de relevante valor aquelas que ocorrem através de dinâmicas 

internas planeadas, nomeadamente as que podem ser descritas como de antecipação.  Para que estas 

últimas tenham lugar, o gestor e a sua equipa terão de ter posturas proactivas, de permanente 

envolvimento com o objeto empresarial que gerem, mas também com todo o ambiente externo em 

que este se insere, que em último lugar contém o(s) destinatário(s) da sua ação (clientes), mas também 

aqueles que, não sendo clientes, de alguma forma interagem a diversos níveis com a unidade industrial 

(fornecedores, vizinhos, organizações, entidades públicas locais, etc.). 

Trata-se aqui de valorizar o conceito das ações por antecipação por oposição às de reação. 

A abertura para a mudança, por processos de antecipação, será certamente muito mais fácil de 

implementar do que aquela que terá que ocorrer por imposição inesperada. Como refere Bruno Souza 

(Souza, 2010), a mudança, ainda que de difícil abordagem, quando bem conduzida e se for deliberada 

e por antecipação, pode apresentar-se como imperativa para a sobrevivência das empresas:  

 

“A gestão de mudanças é um tema de difícil abordagem, por se tratar de um processo de 

natureza contínua, que traz grandes impactos para a organização e que encontra muitos 

focos de resistência. Entretanto, por maior que seja a dificuldade, seu estudo e o 

desenvolvimento de ferramentas capazes de auxiliar o gestor no planejamento e durante 

o processo de mudança são atividades essenciais para a perenidade das empresas. Trata-

se, portanto, de um imperativo empresarial a construção de alternativas eficazes para 

(a) antecipar movimentos de mudança, especialmente os que estão fora do controle 

direto da empresa; (b) desenvolver sistemas, procedimentos e cultura para incorporar o 

processo de mudança à rotina empresarial; e (c) criar ferramentas para acompanhar, 
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controlar e maximizar os efeitos positivos da mudança, ao mesmo tempo em que se 

minimizam os negativos” (Souza, 2010). 

  

São vários os exemplos na Pedreira da Madalena que espelham ações de antecipação, dos quais 

destacamos desde já que um dos mais paradigmáticos possa ser o relacionado com a decisão de 

terminar as atividades de taqueio e iniciar as de stockagem de blocos como reserva para obras de 

enrocamento (ver 4.5.4 e 4.5.5). Neste, podem ser evidenciadas questões de segurança, com claras 

implicações técnicas e reais mais valias económicas. Não podemos ignorar que esta ação, que para o 

senso comum não é evidente, foi tomada há cerca de 30 anos.  

É também bastante significativo que o controlo sistemático de vibrações em espaço contiguo à 

Pedreira, onde se veio a construir uma grande urbanização, afigurou-se como estratégica útil de 

antecipação para fazer frente a futuras reclamações que na realidade viriam a ocorrer (ver 4.5.2).  

O encerramento da ação extrativa na Pedreira da Madalena, a sua atividade principal para a qual ela 

foi criada, foi talvez uma das decisões mais difíceis de tomar, mas implementada de uma forma 

bastante amadurecida, uma vez que lhe serviram de base inúmeros elementos que a sustentaram. 

Acresce que esta ação de antecipação foi levada a cabo num curto intervalo de tempo, uma vez que 

ficou claro na altura que o fator tempo se apresentava fulcral para minimização de vários 

inconvenientes associados às ações de extração e produção de agregados (ver 4.16). 

Em 1997, é tomada a decisão inédita em Portugal, de estabelecer como projeto de PARP para a 

Pedreira da Madalena, a exploração de um aterro de resíduos inertes no espaço vazio criado pela 

extração de granito nesta unidade industrial. Aquilo que se afigurava como um problema de dimensões 

económicas significativas para satisfazer a legislação que tinha entrado em vigor em 1990, afinal 

transformou-se numa ação disruptiva (ver 4.8.3).  

 

5.1.2 Sinergias locais 

 

Um outro facto relevante associado à Pedreira da Madalena diz respeito ao seu início de atividade ter 

tido lugar em pleno ambiente rural, sendo mínimas as construções na sua periferia. Durante quase 

meio século, a Pedreira foi sucessivamente vendo-se rodeada por habitações e construções públicas, 

passando a ter a sua atividade em pleno tecido urbano.  

Caberá aqui fazer-se uma referência síntese relativa às dimensões desta unidade industrial e às 

distâncias desta a diversas infraestruturas antrópicas próximas: a Pedreira da Madalena executou uma 

corta de cerca de 6 milhões de metros cúbicos, tendo dela sido retiradas cerca de 15 milhões de 

toneladas de granito. A corta à sua superfície tem um perímetro aproximadamente elítico com eixo 

maior de cerca de 500 metros e o menor de 300 metros (Figura 124). Esta escavação dista 90 metros 

da Linha do Norte, 300 metros da autoestrada A1, 2 Km de uma zona balnear, a Ponte da Arrábida 
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dista-lhe 2,5 Km, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia fica a 3 Km e a Praça da Liberdade, na 

cidade do Porto, situa-se a cerca de 3,8 Km da Pedreira (Figura 224). 

Uma importante interrogação pode ser levantada na atualidade, nomeadamente quando se discute a 

viabilidade e sustentabilidade de inúmeras explorações de lítio no território português: como é 

possível, conduzir de forma “pacífica”, uma atividade extrativa de um recurso mineral e de deposição 

de resíduos inertes como as que ocorreram com aquelas dimensões na Pedreira da Madalena, em pleno 

contexto urbano de Vila Nova de Gaia? A resposta a tal interrogação prende-se em grande medida com 

a capacidade de estabelecimento de sinergias locais, a par de uma idónea gestão da unidade pautada 

por critérios de inequívocos de transparência, sem descurar as boas práticas de caráter técnico que ao 

longo do tempo nela tiveram lugar. 

É transversal a toda a história da Pedreira da Madalena a manutenção estreita de relações com diversas 

entidades locais das mais diversas áreas. Este tipo de compromisso foi sempre estabelecido desde a 

nossa chegada à unidade industrial. Prova disso são os acontecimentos narrados no Subcapítulo 4.2.1 

relativos a queixas e reclamações com que nos confrontamos em 1981, as quais não tardaram a ser 

analisadas e resolvidas precisamente por uma atitude proactiva de estabelecimento de um diálogo 

franco e transparente com a população local. 

A partir desses acontecimentos, jamais a gestão da Pedreira deixou de manter parcerias estreitas com 

as mais diversas entidades culturais, sociais e desportivas da área da influência da exploração. Em 

particular, é de destacar o diálogo mais ou menos permanente com as entidades autárquicas, 

nomeadamente as Juntas de Freguesias de Canidelo e da Madalena, enquanto representantes das 

populações locais mais próximas, bem como com a CMVNG. Neste âmbito, serão de realçar, por 

exemplo, as negociações entre a SOLUSEL e a CMVNG ocorridas em 2001 e que conduziram ao 

alargamento e arranjo da Rua Entre Muros, descritas no Subcapítulo 4.10.3. Aquando de 

acontecimentos relacionados com a gestão de recursos humanos da SOLUSEL, entre outros os de 

rescisão de contratos de trabalho, nunca se prescindiu da presença dos sindicatos e dos Ministérios 

tutelares das atividades de trabalho em todos os processos de negociação (ver 4.7.1 e 4.16.1). 

Como paradigma desta atitude colaborante com as organizações locais por parte dos responsáveis da 

Pedreira da Madalena, destacamos os acontecimentos relacionados com a recuperação do moinho de 

vento existente na Quinta do Moinho, descritos nos Subcapítulos 4.10.1 e 4.10.2. 

 

5.1.3 Experimentação / Assunção do risco / Inovação técnica 

  

A capacidade de uma empresa para se auto-observar, criando condições para promover análises 

internas aos seus procedimentos, através da permanente aquisição e tratamento de dados, mas ao 

mesmo tempo estando atenta à evolução tecnológica externa dos diversos setores que a constituem, 

afigura-se como primordial para a incorporação de inovações técnicas facilitadoras do trabalho e 

promotoras do aumento da sua produtividade global, mantendo competitividade no respetivo mercado. 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

369 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

A ousadia de experimentar novas práticas, correndo muitas vezes o risco controlado de estas não 

resultarem, apresenta-se como um caminho prenhe de consequências, seguramente muitas delas 

positivas para a empresa. Trata-se de “importar” para o seu ambiente interno muitas das metodologias 

da investigação científica, vulgarmente só atribuída às instituições formais, como sendo as 

Universidades e Institutos especializados. Pelo facto de termos tido a felicidade de nos mantermos 

ligados a uma Universidade, enquanto Assistente Convidado do DEM da FEUP, a par da atividade 

profissional na Pedreira da Madalena, ter-se-ão reunido algumas condições singulares para transportar 

para a gestão da Pedreira, muitas das metodologias de investigação praticadas e ensinadas na 

Faculdade. Foi seguramente pelo leccionamento de unidades curriculares na FEUP, como por exemplo, 

Desmonte de Maciços e Exploração de Massas Minerais, Geomecânica e Geotecnia das Grandes 

Escavações, Sistemas de Carga e Transporte e Logística Aplicada ao Planeamento Mineiro, entre outras, 

que nos fomos mantendo atualizados em vários domínios dos saberes relacionados com a indústria 

extrativa, incorporando na nossa ação na Pedreira conceitos oriundos do estudo realizado para a 

lecionação. E o nosso contributo para os processos de ensino/aprendizagem dos futuros engenheiros 

de minas que por nós passaram, foi também por isso muitíssimas vezes enriquecido precisamente pela 

experiência de aplicação de muitos desses conceitos no contexto real empresarial. Desta relação 

biunívoca, oriunda da nossa ligação conjunta à FEUP e à Pedreira da Madalena, resultam seguramente 

acontecimentos de Transferibilidade, por nós vividos, mas também por muitos Estudantes que se 

deslocaram à Pedreira em Visitas de Estudo ao longo de muitos anos, ao conceptualizarem muitos dos 

saberes transmitidos em Sala de Aula quando enquadrados, pela prática, em contexto real. 

A capacidade de nos mantermos numa atitude de questionamento permanente perante o modo como 

as diferentes operações decorrem nos diversos setores da Pedreira, procurando melhorá-las, 

eliminando erros nelas detetados ou modificando-as no sentido da implementação de novos e modernos 

processos de elas terem lugar, foi sendo uma prática mais ou menos corrente. A capacidade de 

formular problemas e a eliminação de erros será talvez um dos processos mais profícuos do denominado 

método científico, pelo menos na convicção de Karl Popper, citado por Rauen: 

 

“Popper não descreveu um método que buscasse certezas, pois a verdade é inatingível; 

mas justamente a eliminação de erros, algo passível de ser realizado. Para ele, toda a 

pesquisa tem origem num problema, para o qual se procura uma solução através de 

tentativas (conjeturas, hipóteses, teorias) e eliminação de erros” (Rauen, 2018). 

 

Foi também apanágio da SOLUSEL recorrer sempre que necessário, tendo em vista a inovação e a 

implementação de boas práticas, aos serviços de consultadoria de entidades externas especializadas, 

alguns deles bem patentes em diversos pontos ao longo desta Tese.  

A abertura para a experimentação e inovação técnica estão bem patentes, por exemplo, nas descrições 

feitas relativas à gestão do aço de perfuração (4.5.9) bem como das ações que, por volta de 1990, 
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levaram à eliminação da operação de taqueio já atrás referida (ver 4.5.4). Também serão de realçar 

as sucessivas iniciativas técnicas de alteração da instalação de fragmentação e classificação da 

Pedreira da Madalena tendo em vista a criação de condições para responder positivamente às 

sucessivas e diferentes classes granulométricas procuradas pelo mercado de agregados (ver 4.2.3 e 

4.5.7), bem como a compra da unidade móvel de fragmentação que operou dentro da corta da Pedreira 

de 2010 a 2013 (ver 4.15.1). 

Ao longo da vida da Pedreira, esta acolheu vários investigadores de Universidades Portuguesas para 

nela desenvolverem pesquisas e trabalhos de investigação, cujos resultados foram, necessariamente, 

partilhados entre esses investigadores e a equipa da Empresa (ver 4.7.7 e 4.7.7.3). 

 

5.1.4 Hipóteses de negócios / Visão / Oportunidades 

 

“A sorte favorece apenas a mente preparada”.  

Louis Pasteur 

 

“As grandes ideias são aquelas nas quais a única 

coisa que nos surpreende é que não nos tivessem ocorrido antes”. 

Noel Clarasó 

 

 

A criação de novos negócios é uma das atividades socioeconómicas mais importantes em qualquer 

sociedade que procure o crescimento económico e a inovação. 

Marco Monteiro, na sua Dissertação de Mestrado na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

(Monteiro, 2010) refere: 

 

“Parece unânime na literatura da gestão, a definição do empreendedor como um 

indivíduo automotivado, visionário, que interpreta o mercado, identifica e explora as 

oportunidades de negócio e toma a iniciativa na criação de uma empresa à sua imagem, 

na prossecução dos seus objectivos” (Monteiro, 2010).   

 

Central à criação de novos negócios, surge o sentido de oportunidade e a antecipação relativamente 

a outros potenciais empreendedores.  

Serão vários os fatores que se conjugam para que alguém se torne num empreendedor: 

 

“…nomeadamente as características de natureza psicológica (a autoconfiança, a 

proactividade, a necessidade de realização, o lócus de controlo interno e a assumpção do 

risco), os factores demográficos (a idade e o sexo), os recursos do empreendedor (capital 
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humano, capital social e capital financeiro) e os factores contextuais (cultura e meio 

envolvente)” (Monteiro, 2010). 

 

Na maioria das situações, a ideia de novos negócios está associada à capacidade de observação interna 

nas empresas, bem como sobre o(s) mercado(s) onde os seus empreendimentos se inserem. 

Identificação de problemas, necessidades e tendências diversas, internamente e externamente, 

apresenta-se como oportunidade real para fazer face a essas carências, eventualmente através de 

soluções ainda não identificadas. Em muitas circunstâncias, serão precisamente essas soluções que, 

concretizando-se, podem ditar momentos disruptivos que se apresentem como alternativas ao negócio 

em curso, eventualmente em crise. Existem metodologias proporcionadoras de análise de negócios que 

evidenciam situações a requererem inovação e mudança, mas também reveladoras de oportunidades 

nunca antes identificadas, como por exemplo a denominada análise SWOT, acrónimo que resume os 

conceitos de Pontos Fortes (Strengths), Pontos Fracos (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e 

Ameaças (Threats). Esta última pode ser importante para análise de cenários ou posições competitivas 

de uma empresa no mercado. A experiência de quem lidera a gestão dos empreendimentos, os 

conhecimentos acumulados, mas sobretudo a criatividade, apresentam-se como fatores centrais para 

o favorecimento de acontecimentos verdadeiramente reveladores de uma visão muito para além dos 

limites da realidade local onde se insere o negócio. 

A globalização, que segundo Jorge Rodrigues e Tessaleno Devezas (Rodrigues e Devezas, 2011), terão 

seguramente sido os Portugueses os pioneiros, está há muito definitivamente instalada no mundo dos 

negócios, eliminadas que estão muitas fronteiras anteriormente inibidoras de relações comerciais.  

 

“A nossa tese central e fio condutor da argumentação é que Portugal foi o pioneiro do 

processo hoje conhecido como globalização que, como já foi afirmado por diversos 

cientistas económicos, políticos e sociais, não é um fenómeno contemporâneo – iniciou-

se em meados do Seculo XV” (Rodrigo e Devezas, 2011) 

 

Assim, a oportunidade de negócios, se em muitas circunstâncias pode ocorrer no tecido do mercado 

nacional, aparece forçosamente também associada a uma conjuntura internacional, fortemente 

competitiva, onde o espaço mundial adquire uma unidade. 

Embora assumindo o risco a elas inerentes, no contexto da atividade da Pedreira da Madalena, para 

além dos negócios nela tradicionalmente presentes, foram várias as oportunidades de outros negócios 

estudadas e refletidas, quer ao nível nacional, quer no campo da exportação. 

São exemplo disso mesmo, os estudos de possível exportação de agregados por via marítima para o 

norte da Europa, bem como o eventual fornecimento de balastro para obras da EIFFAGE a decorrerem 

em Espanha e França (ver 4.14.4.2). Alguma ousadia está também patente nas hipóteses de negócio 

propostas quer para a exportação, via marítima, a partir do Porto de Sines de agregados da pedreira 
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da APS (ver 4.13.4.2) e de materiais provenientes do aproveitamento das escombreiras das explorações 

de mármores de Extremoz, Borba e Vila Viçosa (ver 4.14.4.1). 

 

5.2 Pedreira da Madalena – Uma holística espaço / temporal 

 

Na definição dos objetivos específicos delineados à partida para este projeto de investigação, foi 

equacionada a hipótese de que o conjunto de factos/acontecimentos, decisões/estratégias e 

iniciativas que ao longo do tempo de atividade da Pedreira da Madalena foram tendo lugar, quando 

refletido ao nível de cada um dos seus elementos eleitos, e temporalmente bem definidos para este 

Estudo Retrospetivo de Caso, poderia revelar uma holística associada a este objeto em estudo. 

A convicção de que tal hipótese é verdadeira, resulta muito para além do que inicialmente se poderia 

suspeitar.  

 

5.2.1. Pedreira da Madalena – Um caso exemplar, atípico 

 

Convictamente concluímos, nesta fase final da etapa de investigação, que é possível apresentar sob 

variadíssimos aspetos, este empreendimento como um caso exemplar e atípico no panorama nacional 

do setor primário, como é o da indústria extrativa. 

A análise e reflexão realizadas ao longo da Tese, e as conclusões produzidas já na sua fase final, são 

passíveis de fundamentar a exemplaridade e atipicidade referidas e que resumidamente, podem ser 

sintetizados da seguinte forma - a Pedreira da Madalena: 

 

 Possui uma longevidade invulgarmente contínua de atividade produtiva; 

 Conseguiu adaptar-se, progressivamente ao contexto urbano em que se foi vendo envolvida; 

 Apresentou sempre uma capacidade de adaptação, nomeadamente em momentos de 

conjuntura de crise; 

 Respondeu sempre de forma positiva à evolução dos mercados de agregados e de enrocamento 

para consolidação da sua posição nesses mercados; 

 Foi visionária da construção de uma proposta de solução sustentável/rentável de PARP;  

 Encontrou alternativas para diversos momentos que poderiam ter ditado o fim da atividade; 

 Soube assumir, em muitas situações, a prática da responsabilidade sócio ambiental corporativa; 

 Implementou de forma criativa, a inovação técnica a vários níveis; 

 Contribuiu para a resolução de variadíssimos problemas da área metropolitana do Grande Porto; 

 Na presente fase próxima da conclusão do PARP, disponibiliza para a sociedade um terreno em 

tudo semelhante ao original, de 1971; 

 Etc. 
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Da exemplaridade que aqui se pretende demonstrar, resultará a resposta à pergunta atrás formulada:   

 

“Como é possível, de forma “pacífica”, uma atividade extrativa de um recurso mineral 

e de deposição de resíduos inertes como as que ocorreram com aquelas dimensões na 

Pedreira da Madalena, em pleno contexto urbano de Vila Nova de Gaia?” (ver 5.1.2 e 

Figura 224). 

 

5.2.1.1 Para uma apologética da importância dos recursos naturais minerais 
 

De facto, a Pedreira da Madalena e a investigação sobre ela desenvolvida e aqui apresentada, 

representa um excelente exemplo para uma apologética em defesa da importância do aproveitamento 

sustentável dos recursos naturais minerais. São inúmeras as notícias nacionais e internacionais de más 

práticas e de passivos sociais e ambientais negativos oriundos da atividade extrativa deste tipo de 

recursos. A exploração dos recursos naturais, atividade “solicitada” permanentemente pela sociedade 

ao longo de toda a história da Humanidade, é quase exclusivamente noticiada precisamente pela 

ocorrência de situações negativas. Mas também sabemos, embora não cheguem às páginas dos jornais 

e aos noticiários, que são imensos os empreendimentos mineiros que perseguem as mais modernas 

práticas de operação, minimizando todos os seus impactes e aproveitando de forma consciente os 

recursos que a natureza, ao ritmo do Tempo Geológico, foi criando e disponibilizando até que a 

prospeção mineira os revele. 

 

 

Figura 224 – Localização relativa da Pedreira da Madalena a locais de referência próximos (Adaptado 
de Google Earth).  
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Ora, resulta claro deste projeto de investigação, e pela realidade presente no território da Pedreira 

da Madalena, que esta pode e deve ser apresentada como um bom exemplo, de como um 

empreendimento extrativo de um recurso natural pode ter lugar a céu aberto e durante um período 

de tempo bastante dilatado, de forma sustentável, próximo de infraestruturas antrópicas várias (Figura 

224) e estabelecendo sintonias com a comunidade local. 

  

5.2.2 As mais valias do empreendimento 

 

As mais valias deste empreendimento, entre outras, poderão ser refletidas através de duas dimensões: 

a do valor direto acumulado resultante das duas grandes atividades produtivas desenvolvidas (extrativa 

e deposição de resíduos inertes), e a do valor indireto que permitiu a concretização, a preços 

competitivos, de variadíssimas obras particulares e públicas, o da contenção controlada de resíduos 

dispersos e gerados em toda uma região e o da criação de postos de trabalho.   

 

5.2.2.1 Mais valias diretas 
 

Quanto ao valor direto acumulado, e num exercício académico com alguma carga especulativa, é 

possível imaginar diversos cenários de utilização do território da Pedreira da Madalena e extrapolar os 

eventuais resultados dessas utilizações, comparando-os com os que realmente tiveram lugar com o 

empreendimento realizado.  

À semelhança do que acontecia nas freguesias de Canidelo e Madalena antes de 1971, a área poderia 

ter sido usada, por exemplo, para a produção de pinhal em alto fuste ou para a cultura arvense 

(cereais) de sequeiro ou de regadio (note-se que a existência de um moinho de vento em Canidelo 

evidencia a produção de cereais na região). Também não será de excluir que, à semelhança do que 

ocorreu nas proximidades da Pedreira nos anos 80 e 90 do século passado, o espaço tivesse sido 

ocupado por habitações clandestinas, tecendo-se um tipo de ocupação caótica do território, 

seguramente de um muito baixo valor relativamente ao que equivaleria a uma urbanização regrada 

resultante de licenciamento por parte da gestão autárquica. Mas mesmo nesta última possibilidade, 

de o espaço superficial ter sido ocupado através da construção urbanística ordenada, esta inviabilizaria 

em tempo oportuno a recuperação do granito que subjaz a esse espaço, enquanto bem comum passível 

de contribuir para a resolução de inúmeros problemas decorrentes da sociedade em desenvolvimento. 

Seguramente que tal exercício comparativo evidenciaria grandezas de valores globais para as 

alternativas inumeradas, muitíssimo mais baixas do que aquela oriunda do negócio que na realidade 

teve lugar na Pedreira da Madalena. Acresce o facto que a solução preconizada para PARP da corta da 

Pedreira, neste momento próximo de ser concluído, devolve à sociedade toda a área quase intacta, 

como estava há cerca de 50 anos atrás. E nela podem agora ter lugar diversas soluções de ocupação 

dos cerca de 30 ha de terreno propriedade da SOLUSEL. Este é seguramente um forte argumento para 
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sustentar a referida apologética em defesa da importância da exploração sustentável dos recursos 

naturais minerais, do qual a Pedreira da Madalena é seguramente um excelente exemplo. 

Os conteúdos e conclusões oriundos da presente investigação, apontam claramente para o 

aproveitamento de inúmeros pormenores da holística espaço/temporal subjacente ao 

empreendimento em estudo que aqui se está a revelar, enquanto manancial útil para processos de 

Transferibilidade (ver exemplos em 5.1), que desde o início dos trabalhos conducentes a esta Tese 

estiveram presentes como seu cenário de fundo. 

 

5.2.2.2 Mais valias indiretas 
 

Quanto às mais valias indiretas do empreendimento da Pedreira da Madalena, é relevante refletir que 

a singular posição geográfica desta, permitiu uma proximidade a inúmeros centros de consumo de 

agregados e de material de enrocamento, minimizando os respetivos custos de transporte. Foram 

muitas e variadas as obras que usufruíram desse facto, bem como da excelente qualidade do granito 

nela explorado. Pode-se afirmar que da Pedreira da Madalena, entre outras, “saíram”: 

 

 A reconversão da ferrovia nacional;  

 A Ponte de S. João; 

 Ampliação do Aeroporto Francisco Sá Carneiro; 

 Oficinas da CP em Custóias; 

 Os molhes da barra do rio Douro; 

 Diversas obras de contenção marítima do litoral de Vila Nova de Gaia até Cortegaça; 

 A marina da Afurada; 

 Terrapleno do Terminal de Contentores da APDL;  

 Vários tramos das autoestradas A1, A3 e A4; 

 A reconversão da via férrea na zona de Lisboa na altura da Expo 98; 

 A Ponte do Freixo; 

 A Via de Cintura Interna do Porto; 

 A Casa da Música no Porto; 

 Etc. 

 

Mas também a solução de PARP inédita de criação de um aterro de resíduos inertes na Pedreira da 

Madalena, para além de permitir que fosse cumprido o articulado da Lei através de um negócio 

rentável, veio resolver o problema premente associado a inúmeras lixeiras clandestinas que nas 

décadas de 80 e 90 do século passado proliferavam na região da área metropolitana do Grande Porto 

(ver 4.8). Os construtores queriam operar e não existiam soluções facilitadoras para a deposição de 

RCD. Os valores praticados pelo aterro de resíduos inertes para a receção de resíduos, e a evolução 
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dos valores dessa receção, rapidamente provaram a viabilidade deste aterro, que se mantém ainda em 

atividade na atualidade, continuando a contribuir, ainda que indiretamente, para a concretização de 

muitas obras da área da construção civil e obras públicas.  

Ainda no campo das mais valias indiretas, e também com algum cariz especulativo, mas de não difícil 

comprovação, refere-se a possibilidade de o número de postos de trabalho da Pedreira da Madalena, 

que entre 1971 e 2019 rondou em média os 64 colaboradores (ver Figura 218), ser cerca de 10 vezes 

superior ao que eventualmente outras hipotéticas atividades anteriormente referidas conseguiriam 

oferecer (por exemplo, estima-se que a cultura arvense de regadio ocupa cerca de 420 horas de mão 

de obra, por hectare e por ano).  

 

5.2.3 Um gráfico síntese do valor da Pedreira da Madalena no tempo 

 

Como corolário das conclusões a que se tem chegado com o desenrolar dos trabalhos deste 

Doutoramento e aqui expostas, idealizou-se um gráfico síntese do valor da Pedreira da Madalena 

edificado sobre uma linha temporal cronológica.  

Pretende-se com este gráfico, expressar visualmente a história da Pedreira procurando que nele se 

identifiquem, de forma integrada, variados factos reais ocorridos e mesmo potenciais acontecimentos 

hipotéticos que não chegaram a ter lugar. 

Para a sua construção, elegeram-se acontecimento charneira relevantes internos relacionados com as 

atividades da Pedreira, bem como alguns da conjuntura externa, mas com eles relacionados. 

Para além de se associarem os anos em que esses acontecimentos tiveram lugar, foi-lhes atribuída uma 

classificação de positivos quando contribuíram para um aumento do valor global do empreendimento 

e negativos quando esse contributo fez baixar esse valor. 

Também foram considerados acontecimentos passíveis de virem a ter lugar num futuro próximo no 

espaço da Pedreira da Madalena, sendo que alguns deles são apresentados no Capítulo 6 desta Tese, 

intitulado Ilações para o Futuro. 

Um único acontecimento foi denominado de acontecimento misto, nomeadamente o do fim da 

atividade extrativa, que teve lugar em 2013. Neste caso justifica-se tal designação pois, se por um 

lado o facto desse fim de atividade em si mesmo se revestir de uma carga negativa dado corresponder 

à eliminação de um tipo de negócio que esteve na raiz da criação da Pedreira da Madalena (a extração 

e transformação de granito), por outro esse fim de atividade permitiu uma diminuição significativa de 

encargos a ela imputados, vindo a possibilitar a ocorrência imediata de incrementos positivos nos 

resultados globais do exercício da SOLUSEL. 

Tendo em vista auxiliar o leitor a acompanhar a síntese procurada e identificação dos referidos 

acontecimentos relevantes escolhidos, na Tabela 18, apresenta-se um resumo do exposto, ao qual se 

juntaram referências dos Capítulos ou Subcapítulos desta Tese onde estes são descritos. 
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Por analogia com o conceito de metaestabilidade, ou de estado metaestável abordado em 

termodinâmica e que caracteriza todos os estados diferentes do estado de estabilidade absoluta, 

idealizou-se aqui o conceito de Meta Fim para identificar vários momentos da história da Pedreira da 

Madalena em que o fim da sua atividade esteve potencialmente eminente, mas que por ações concretas 

de gestão do empreendimento, tal fim foi sendo sucessivamente adiado. E pode-se neste momento 

referir que esse fim absoluto da Pedreira ainda não se vislumbra no horizonte temporal do seu futuro 

histórico. 

Acontecimentos Relevantes 

Capítulo ou 
Subcapítulo 

da Tese 

Ano do 
Acontecimento 

Acontecimentos 
positivos 

Acontecimentos 
negativos 

Acontecimento 
misto 

Acontecimentos 
possíveis 

Início da Atividade Extrativa 4.1 1971 X       

Fim do 1º Contrato para Balastro 4.2.2 1981   X     

Meta Fim   1981-82   X     

Início da Produção de Agregados 4.2.3 1981 X       

Crise FMI 4.3 1983-85   X     
Meta Fim   1984-85   X     

Entrada de Portugal na CEE  4.5.7 1986 X       

Retoma da Produção de Balastro 4.5.1 1987 X       
Início de stock de material para 
enrocamento 

4.5.5 1990 X       

Grandes Obras Públicas 4.5.7 1991 X       

Início do Aterro de Resíduos Inertes 4.8.3 1997 X       
Pico de vendas de material para 
enrocamento 

4.13 2005 X       

Crise TROYKA 4.14 2009-13   X     

Fim da Produção de Balastro  4.13.5 2009   X     

Meta Fim   2012-13   X     
Fim da atividade extrativa 4.16 2013     X   
Início da atividade do Centro de 
Triagem 

4.17.1 2016 X       
Fim da atividade do Aterro e do Centro 
de Triagem 

4.17.2 2020-21   X     

Meta Fim   2021-22   X     
Criação do Parque Ambiental da 
Quinta do Moinho 

6 ?       X 
Criação do Centro Interpretativo da 
Pedreira da Madalena (CIPeMa) 

6 ?       X 

Empreendimento Imobiliário 
4.17.2 e 

6.1.2 
?       X 

 

Tabela 18 – Tipificação de acontecimentos relevantes da história da Pedreira da Madalena 
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O referido gráfico, que de seguida se exibe (Figura 225), e que intitulamos de Pedreira da Madalena 

… no TEMPO, resulta de um exercício do autor de síntese condensada, necessário para melhor 

expressar uma história repleta de pormenores, mas reveladora de uma holística que sabíamos à partida 

que poderia existir.  

Neste gráfico, as denominações das áreas sombreadas correspondem às fontes razão dos negócios em 

curso em cada período de tempo. A designação Pedra diz respeito à matéria prima granito que permitiu 

os negócios da venda de balastro, agregados e materiais para enrocamento, o Ar à venda de espaço 

para armazenamento de resíduos inertes em aterro e Superfície ao eventual negócio imobiliário que 

possa no futuro vir a ter lugar nos terrenos da Pedreira.  No eixo das ordenadas deste gráfico, 

procuraram-se diferentes dimensões para os incrementos de Valor ∆1 a ∆6 que fossem passíveis de se 

correlacionarem com o volume de negócio relativo associado ao tipo de atividade em causa em cada 

intervalo de tempo. 

 



 

 

 

Figura 225 – Gráfico do “Valor” da Pedreira da Madalena no tempo, nele sendo assinalados importantes acontecimentos da sua história. 

 

 



5.2.4 Um Mapa de Conceitos síntese do empreendimento 

 

Já na fase final de escrita da presente Tese, e na procura de realizar outros modos de construção de 

visões holísticas sobre o empreendimento subjacente à Pedreira da Madalena, decidimos proceder à 

construção de um Mapa de Conceitos que sintetizasse muitas das ideias que incorporamos no gráfico 

anteriormente apresentado (Figura 225), mas agora com uma eventual mais explicita maneira de os 

apresentar.  

 

“O mapa conceitual é uma estrutura esquemática para representar um conjunto de 

conceitos imersos numa rede de proposições. Ele é considerado como um estruturador do 

conhecimento, na medida em que permite mostrar como o conhecimento sobre 

determinado assunto está organizado na estrutura cognitiva de seu autor, que assim pode 

visualizar e analisar a sua profundidade e a extensão. Ele pode ser entendido como uma 

representação visual utilizada para partilhar significados, pois explicita como o autor 

entende as relações entre os conceitos enunciados” (Tavares, 2017). 

 

Os Mapas Conceptuais foram desenvolvidos nos anos 70 do século passado, por Joseph Novak, um 

empresário e Professor da Cornell University Americana. Começou por ser uma ferramenta 

administrativa para organizar e representar o conhecimento, sendo uma versão mais evoluída dos 

denominados organogramas, mas muito mais detalhados e destinados a serem construídos e usados em 

atividades de equipa.  

A idealização deste tipo de representações funda-se na teoria da Aprendizagem Significativa (David, 

2003) de David Ausubel, Autor já anteriormente por nós referido (ver Subcapítulo 3.1), na qual se 

afirma que toda a aprendizagem, dita significativa, ocorre quando é possível ancorar os novos 

conhecimentos a aspetos relevantes existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. O novo 

conhecimento estabelece-se numa interação com os conhecimentos já existentes, promovendo uma 

modificação significativa da estrutura do saber do aprendiz.  

Um Mapa de Conceitos é uma representação gráfica em duas ou mais dimensões de um conjunto de 

conceitos, na qual estes se organizam por forma a revelar evidentes relações entre eles. Os conceitos 

são geralmente apresentados dentro de caixas, enquanto que as relações entre eles identificadas no 

exercício de conceção do Mapa, surgem através de palavras / frases associadas a linhas ou arcos que 

unem as referidas caixas. As palavras / frases de ligação exercem o papel fundamental de estabelecer 

uma relação entre conceitos e apresentam-se como funções estruturantes deste tipo de 

representações. 

 

“Um mapa conceitual apresenta uma visão idiossincrática do autor sobre a realidade a 

que se refere. Quando um especialista constrói um mapa ele expressa a sua visão madura 

e profunda sobre um tema” (Tavares, 2017). 
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Assim, como desafio pessoal de adotar mais uma metodologia de conceptualização sobre o 

empreendimento da Pedreira da Madalena, que os trabalhos deste Doutoramento nos permitiu realizar, 

e também como meio de “descodificação” de alguns aspetos subjacentes ao gráfico da Figura 225, 

decidimo-nos avançar para o exercício de construção de um Mapa de Conceitos (Figura 226). 

De acordo com a classificação de Tavares (Tavares, 2017) sobre tipos de Mapas de Conceitos, optamos 

por associar diferentes estruturas de mapas na presente construção, nomeadamente o denominado 

“teia de aranha”, no qual existe uma organização colocando o conceito central (ou gerador) no meio 

do mapa e os demais conceitos irradiando há medida que nos afastamos do seu centro, e os tipos 

“fluxograma + hierárquico” onde se organiza a informação de uma maneira linear e numa ordem 

descendente de importância, sendo a informação mais inclusiva colocada na sua parte superior. 

Como parte central elegemos o conceito de Criação Continuada de Valor, bem revelado no referido 

gráfico da Figura 225 (o qual surge também central no presente Mapa de Conceitos) e as principais 

características do empreendimento, como seja a sua Grande Longevidade Temporal e a sua Evolução 

de um Contexto Rural para um Contexto Urbano. Surgem num nível superior Atitudes de diversas 

índoles, facilitadoras das características global do empreendimento, e em níveis inferiores, Mais Valias 

e Valores Sociais deste (Figura 226).  

Entendemos que este exercício de construção de um Mapa de Conceitos se revestiu de uma importância 

para um dos objetivos deste Doutoramento, nomeadamente o de estruturar a informação para a 

transformar em conhecimento, revelando, como foi atrás explicito, uma holística sobre o 

empreendimento subjacente à Pedreira da Madalena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 226 – Mapa de Conceitos síntese do empreendimento Pedreira da Madalena. 

 

 



 

“Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que parecem 

ficar suspensos, pairando sobre o fluir inexorável do tempo” 

José Saramago 

 

 

Figura 227 - A corta da Pedreira da Madalena em março de 2020, já quase totalmente preenchida 

com resíduos inertes. (Foto obtida por Thalles Xavier com câmara instalada em drone - Arquivo da O-

Pitblast Lda). 

 

Figura 228 - A corta da Pedreira da Madalena em março de 2020, já quase totalmente preenchida 

com resíduos inertes. (Foto obtida por Thalles Xavier com câmara instalada em drone - Arquivo da O-

Pitblast Lda). 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

384 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

5.3 Desenvolvimentos futuros 

 

 
“Penso que só há um caminho para a ciência ou para a filosofia: 

encontrar um problema, ver a sua beleza e apaixonar-se por ele; 

casar e viver feliz com ele até que a morte nos separe – a não ser 

que encontremos um outro problema ainda mais fascinante, ou, 

evidentemente, a não ser que obtenhamos uma solução, 

poderemos descobrir para nosso deleite, a existência de toda 

uma família de problemas-filhos, encantadores e ainda mais 

difíceis, para cujo bem-estar poderemos trabalhar, com um 

sentido, até ao fim dos nossos dias.”  

(Popper, 1992) 

 
 
Ao longo do desenrolar dos trabalhos deste Doutoramento, fomos adquirindo a noção de que a história 

da Pedreira da Madalena é de facto rica em pormenores que a tornam num empreendimento singular 

a vários níveis, no panorama industrial português. Em particular, no decorrer de alguns momentos 

charneira da investigação, como sejam por exemplo, a construção do gráfico do “Valor da Pedreira da 

Madalena no Tempo” (Figura 225) e do Mapa de Conceitos síntese (Figura 226), tornou-se evidente que 

existe matéria exemplar, a vários níveis, relacionada com as atividades da Pedreira que merece ser 

preservada para memória futura. 

Também ficou para nós evidente que a devolução à comunidade local de um terreno com 

aproximadamente 30 ha, depois de cerca de 50 anos de permanente atividade do empreendimento, 

podendo este agora ser gerido de forma ordenada, representa uma significativa mais valia, 

particularmente para o município de Vila Nova de Gaia. Inseridos nesta área, existem mais ou menos 

10 ha sobre o aterro de resíduos inertes construído, que possui características próprias para que na 

mesma seja possível a edificação de um complexo comunitário que poderá ser do tipo florestal. 

Assim, e no âmbito das conclusões deste trabalho, fazendo parte integrante destas e podendo vir a ser 

mais um capítulo da história da Pedreira da Madalena, passamos a apresentar as seguintes ideias de 

desenvolvimentos futuros. 

 

“… O sonho comanda a vida, e sempre que um homem sonha,  

o mundo pula e avança …”  

in Pedra Filosofal de António Gedeão,  

pseudónimo de Rómulo de Carvalho 
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5.3.1 Centro Interpretativo da Pedreira da Madalena – CIPeMa 

 

“O conhecimento aprofundado da história industrial e 

socioeconómica de uma cidade, de uma região ou de um país, 

assim como dos seus vínculos com outras partes do mundo é 

necessário para compreender o valor patrimonial das estruturas 

ou dos sítios industriais … Estes estudos devem ser acessíveis e 

pesquisáveis pelo público, por académicos assim como por 

gestores” (Os Princípios de Dublim, 2011). 

 

No decorrer dos trabalhos desta Tese de Doutoramento, foi crescendo em nós, e em toda a Equipa que 

nos acompanhou, a noção da mais valia pedagógica para as gerações vindouras da eventual preservação 

e divulgação da memória de toda a atividade da Pedreira da Madalena. No nosso entender, a partir do 

presente trabalho, encontram-se reunidas informações relevantes da história de uma unidade 

industrial invulgar, iniciada em contexto rural e hoje em dia completamente integrada no tecido 

urbano de Vila Nova de Gaia. Essa história representa a caracterização, que podemos considerar quase 

exemplar, da possibilidade da coexistência de um aproveitamento de um recurso natural mineral num 

ambiente normal de uma localidade com todas as suas funcionalidades em ação. A preservação da 

memória da atividade extrativa que ocorreu no lugar da Quinta do Moinho, na freguesia de Canidelo 

em Vila Nova de Gaia (pela riqueza dos inúmeros acontecimentos ocorridos nas suas dimensões técnica, 

social e ambiental, num contexto espacial e temporal invulgares) representa, no nosso entender, uma 

fonte de aprendizagem que não deverá ser desperdiçada, devendo procurar-se condições que garantam 

de algum modo a partilha dessa riqueza sob múltiplas dimensões. 

Francisco Sousa Viterbo, poeta, arqueólogo, historiador e jornalista português que viveu na passagem 

do Século XIX para o Século XX, é considerado o pai da expressão Arqueologia Industrial. José Mendes 

refere um alerta de Sousa Viterbo apontando para a necessidade, já na altura considerada urgente, de 

preservação da preciosa história do mundo do trabalho: 

 

“Francisco de Sousa Viterbo, …. chamava a atenção, em finais do século passado: «Antes 

que tudo se perca irremediavelmente, salvemos pela descrição e pela estampa o que 

ainda nos resta, dilacerado e partido, dos antigos documentos da laboriosidade 

portuguesa». E continua, um pouco adiante: «Não é só nos descantes, na linguagem, nas 

tradições, nos symbolos, nas parlendas, no viver íntimo, nos costumes, que o flolklorismo 

[sic] poderá fazer uma colheita preciosa. A vida material, a vida do trabalho, anda 

intimamente ligada à vida psychologica, e uma e outra deveriam ser surprehendidas ao 

mesmo tempo no seu conjunto harmonioso” (Mendes, 1990). 
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Por sua vez, Jorge Custódio, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova 

de Lisboa afirma que: 

 

“Hoje, todavia, há novas gerações interessadas nesta nova tipologia de bens culturais, 

existem museus industriais e municipais com património técnico integrado que souberam 

refuncionalizar antigas fábricas e minas e preservaram bens móveis, como máquinas, 

equipamentos, produtos, memórias fabris e mineiras, arquivos” (Carvalho e Custódio, 

2015). 

 

No nosso entender, resulta claro da investigação até agora encetada que existe um variado acervo de 

bens (sendo estes de diversas tipologias) associados ao empreendimento da Pedreira da Madalena 

passível de vir a ser constituído bem comum cultural que possa vir a ser interpretado por gerações 

vindouras. Ainda citando Jorge Custódio:  

 

“Naturalmente, a melhor compreensão e interpretação das culturas materiais e 

imateriais do PIT (Património Industrial e Técnico) reflecte-se no desenvolvimento da 

Museologia industrial, isto é, na criação e na produção de museus técnicos, industriais, 

mineiros e ferroviários, que hoje são uma realidade da salvaguarda e da conservação do 

PIT em Portugal. Estes museus são a parte mais visível deste universo e têm beneficiado 

dos contributos da Museologia geral e do avanço – ainda que lento – da conservação 

estática e dinâmica dos bens industriais e técnicos. São também os locais de maior 

visibilidade e difusão deste universo cultural” (Carvalho e Custódio, 2015). 

 

5.3.1.1 Os Princípios de Dublin 

 

O TICCIH - The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage e o 

International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), definiram em parceria e em 2011, um 

conjunto de princípios para a conservação de sítios, estruturas, áreas e paisagem de património 

Industrial, que ficaram conhecidos como Os Princípios de Dublin (Os Princípios de Dublin, 2011), em 

cuja introdução ao documento em que os mesmos estão plasmados, pode ler-se: 

 

“Em todo o mundo, uma grande diversidade de sítios, estruturas, complexos, cidades e 

povoados, áreas, paisagens ou itinerários, constituem o testemunho de atividades 

humanas de extração e de produção industrial. Em muitos locais, este património ainda 

se encontra em utilização e a industrialização constitui também um processo ativo 

imbuído de um sentido de continuidade histórica, enquanto que noutros lugares esse 

património consiste nos vestígios arqueológicos de atividades e tecnologias passadas. 
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Para além do património material associado aos processos e tecnologia industrial, da 

engenharia, da arquitectura ou do urbanismo, este património contempla também 

múltiplas dimensões imateriais plasmadas no saber-fazer, nas memórias ou na vida social 

dos trabalhadores e das suas comunidades” (Os Princípios de Dublin, 2011).  

 

Ao ler esta introdução, parece-nos que todo o manancial de factos, acontecimentos e experiências 

inerentes à Pedreira da Madalena, permitem vê-lo incluído na definição de património industrial, 

constituindo a sua história um capítulo significativo para o conhecimento do mundo contemporâneo, 

no que diz respeito à realidade nacional da indústria extrativa. O “saber fazer” e o “fazer bem” que 

a realidade da Pedreira da Madalena testemunha, não devem ser esquecidos. Quantas unidades 

industriais deste tipo poderão evidenciar terem laborado “pacificamente” quase 50 anos como já 

referimos anteriormente, a 90 metros de uma linha nacional de ferrovia, a 300 metros de uma 

Autoestrada, a 2 Km de uma praia, a 2,5 Km de uma importante ponte em betão armado (com um vão 

de 270 metros e 52 metros de flecha) e a 3,8 Km do centro de uma Cidade, Capital de uma Região de 

um País? (Figura 224). 

A atividade extrativa de recursos naturais quase sempre é notícia quando algo ocorre mal na mesma. 

Mas somos de opinião que há que fazer notícia, divulgar, que nessa indústria primária também se fazem 

coisas bem-feitas. Num panorama cada vez mais exigente de gestão dos recursos naturais, onde a 

Responsabilidade Sócio Ambiental Corporativa vai ganhando cada vez mais peso, a partilha da história 

de êxito da unidade industrial que é a Pedreira da Madalena, contribuirá seguramente para uma cada 

vez mais apurada consciência para as questões do Desenvolvimento Sustentável (DS) ao qual a 

Humanidade não poderá escapar, sob o risco de, se tal não for tido em consideração, colapsar enquanto 

organização mundial de seres vivos.  

O Princípio I dos Princípios de Dublin coloca ênfase na necessidade de se estudar e compreender as 

estruturas industriais do passado, enquanto valor patrimonial, tendo em vista disponibilizá-las para a 

compreensão do presente e perspetivar um futuro mais sustentável:   

 

“Investigar e documentar estruturas, sítios, paisagens industriais, assim como 

maquinaria, equipamentos, arquivos ou as suas dimensões imateriais, é essencial para a 

sua identificação, conservação e avaliação do seu significado e valor patrimonial. As 

destrezas e conhecimentos humanos envolvidos nos processos industriais antigos 

revestem-se da maior importância para a conservação e devem ser considerados nos 

processos de avaliação patrimonial… Esta abordagem deve beneficiar de uma diversidade 

de fontes de conhecimento e de informação, incluindo o inventário e o registo do sítio, 

a investigação histórica e arqueológica, a análise de materiais e paisagens, e a história 

oral e / ou pesquisa em arquivos públicos, empresariais ou privados. Devem ser 

incentivadas a investigação e a preservação de registos documentais, arquivos de 
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empresas, planos de construção, e espécimes de produtos industriais”. (Princípios de 

Dublin, 2011). 

  

Este primeiro princípio enunciado dos Princípios de Dublin enquadra perfeitamente a presente Tese 

e corrobora o projeto que de seguida desejamos propor para a preservação da memória do território 

da Pedreira da Madalena e do que lá aconteceu. Assim, e porque dedicamos muito tempo ao estudo 

do que foi esta unidade industrial, não temos dúvidas de que se encontram reunidas, neste momento, 

condições singulares para propor a criação, num futuro que se deseja próximo, de um Centro 

Interpretativo da Pedreira da Madalena (CIPeMa) que reúna património material bem como algum 

imaterial, relacionado com os saberes construídos ao longo da atividade produtiva desta Pedreira, dos 

quais procuramos elencar alguns mais significativos ao longo desta Tese. 

Como é referido nos Princípios de Dublin: 

 

“O património industrial constitui uma fonte de aprendizagem que precisa de ser 

comunicada nas suas múltiplas dimensões.” (Os Princípios de Dublin, 2011). 

 

5.3.1.2 O CIPeMa como parte do Parque Ambiental da Quinta do Moinho 

 

Não é difícil imaginar, no contexto futuro de utilização urbanística dos terrenos da SOLUSEL, e sobre 

o espaço superficial do aterro de resíduos inertes, um edifício com característica próprias que se 

enquadre harmoniosamente em espaços verdes que nessa área possam vir a ser criados. Adiantamos 

mesmo que nesse espaço possa ter lugar um Parque Ambiental que assumiria o nome de Parque 

Ambiental da Quinta do Moinho, fazendo jus à denominação desse território e realçando a 

infraestrutura de moagem eólica que nesse lugar existe e que, certamente, num passado anterior à 

criação da Pedreira da Madalena, muito contribuiu para a moagem de cereais e respetiva produção de 

farinhas (ver 4.10). 

 

“A natureza é mais forte do que a arte do homem.”  

José Rogado, antigo jardineiro do Museu Nacional de Arte Antiga, 

citado pelo Mestre Lagoa Henriques (Bruno, 2012). 

 

 

A criação desse espaço verde, que possa vir a ser constituído em Parque Ambiental é, naturalmente, 

uma iniciativa inédita no concelho de Vila Nova de Gaia, uma vez que o mesmo virá a ser criado de 

raiz, não correspondendo a um território natural florestal já existente. Esta iniciativa poderá mesmo 

ter potencialidades para ser considerada como tema de um projeto de investigação nas áreas ligadas 

com a agronomia e a silvicultura. 
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No presente caso, a proposta de criação de um espaço florestal, contendo este o CIPeMa, sobre os 

terrenos onde teve lugar a escavação de granito da Pedreira da Madalena, poderá ter múltiplas 

finalidades, a começar pela possibilidade de se apresentar como contrapartida, no momento do pedido 

de licenciamento de futuros projetos imobiliários junto das entidades licenciadoras. 

 

No edifício referido, que propomos venha a ser construído, e na sua envolvente exterior, poder-se-ão 

projetar diversos núcleos interpretativos do que foi a atividade da Pedreira da Madalena, dos quais 

desde já se nos oferece destacar: 

 

 A Geologia e o Granito; 

 História da Pedreira; 

 História do Aterro; 

 Os Recursos Naturais – Da Crusta para a Humanidade; 

 Como se extrai o Granito da Crusta Terrestre; 

 Equipamentos das Pedreiras; 

 Os Processos de Fragmentação e Classificação; 

 O Balastro na Via Férrea; 

 Laboratório Experimental; 

 Outros; 

 

Se os referidos espaços verdes constituírem uma pequena reserva florestal (note-se que edificações de 

grande porte não serão aconselhadas sobre o depósito de resíduos inertes que constituem o aterro da 

Temos dúvidas se, não tendo havido neste local uma unidade industrial como a que aqui foi descrita, 

se algum dia existira a hipótese de nele ter lugar um Parque Ambiental como o que potencialmente 

poderá vir a existir. É comum a ideia de que as intervenções humanas nos espaços naturais, a maioria 

das vezes os descaraterizam, como pode ser interpretado pelas palavras do antigo jardineiro do Museu 

Nacional de Arte Antiga atrás descritas. E em muitas situações essa é uma verdade. 

Porém, noutros contextos, como por exemplo o do Alto Douro Vinhateiro, classificado como 

Património Mundial de Valor Universal Excecional, só o é porque nele houve uma intervenção humana 

de avultada dimensão. Toda a paisagem do Douro não seria possuída de características que a tornam 

tão rica e invulgar, se nas suas encostas o homem não tivesse escavado e estabilizado os socalcos 

para a plantação de castas de vinho e de olival. 
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Pedreira da Madalena), nesta poderão ter lugar diversos outros núcleos externos que poderão constituir 

o Parque Ambiental da Quinta do Moinho, como por exemplo: 

 

 Campos de Jogos; 

 Floresta e Lagos; 

 Percursos pedonais; 

 O Moinho; 

 Talude de Bancada e piso consolidados (CELaMi); 

 Parque de Máquinas; 

 Parque Infantil; 

 Parque de Merendas; 

 Ginásio ao Ar Livre; 

 Ciclovia; 

 Outros. 

 

Afigura-se-nos simples e eficaz o enquadramento deste CIPeMa num programa mais vasto de educação 

ambiental, englobando-o em parcerias com outras unidades do género já existentes nas proximidades, 

como o sejam o Parque Biológico de Gaia, a Reserva Natural Local do Estuário do Douro Baía de S. 

Paio, o Parque da Lavandeira, o Parque de Dunas da Aguda, o Parque Botânico do Castelo e o Parque 

Ponte Maria Pia, os afloramentos Geológicos da Praia de Lavadores e outros. 

Para este projeto, de dimensão comunitária, também deverão ser criadas sinergias colaborativas que 

possam envolver diversas entidades com experiência feita em vários domínios, e que poderão 

disponibilizar contributos significativos para este projeto. Naturalmente, começar-se-ia pelo Grupo 

EIFFAGE, enquanto cúpula da organização em que a SOLUSEL se insere. São estas as entidades 

proprietárias do espaço e as herdeiras de todo um passado que aqui pretendemos realçar, mas outras 

podemos destacar: 

 

 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; 

 Junta de Freguesia de Canidelo; 

 FEUP – Engenharia de Minas; 

 FCUP – Geologia; 

 FLUP – Museologia e Arquivística; 

 FAUP – Arquitetura; 

 Agrupamento de EB´s D. Pedro I; 

 Escola Secundária Inês de Castro; 
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 Parque Biológico de Gaia; 

 Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica; 

 APAI – Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial; 

 Outras. 

  

Enquanto Autor desta Tese, e apenas dando continuidade a todas as iniciativas em que, com espírito 

análogo, ao longo dos tempos afincadamente nos envolvemos e promovemos, manifestamos a nossa 

total disponibilidade para imprimir a este projeto igual dedicação e empenhamento. 

 

5.3.2 Monumento evocativo da atividade da Pedreira da Madalena  

 

Como porta de entrada em todo esse espaço evocativo da 

atividade e evolução da Pedreira da Madalena, que aqui 

estamos a propor, porque não idealizar esteticamente um 

monumento através de uma reconfiguração mínima da 

estrutura de suporte, ainda hoje preservada, de torva de 

alimentação da instalação piloto de fragmentação e 

classificação referida no Subcapítulo 4.1.3, e que representa a 

primeira edificação técnica para a produção de balastro nesta 

Pedreira (Figura 229). Sem qualquer razão aparente, esta 

estrutura foi poupada ao tempo e às sucessivas transformações 

do espaço da unidade industrial, sendo que agora, com esta 

ideia, se perspetiva uma sua utilidade de dimensão cultural. 

Sem dúvida que tal monumento, mantido quase por acaso, 

parece estar à espera de ser valorizado e perpetuado para ser 

apreciado como marco de uma grande atividade ali ocorrida. 

 

 

 

 

5.3.3 Futuro espaço do CELaMi 

 

Na proximidade imediata desta estrutura de base da torva original da instalação piloto de 

fragmentação e classificação da Pedreira da Madalena, têm ocorrido Aulas do Curso de Engenharia de 

Minas e Geo-Ambiente relacionadas com o ensino de desmonte de rochas. Esse espaço é alternativo ao 

acima designado como CELaMi, pois esse, devido ao rápido evoluir das quantidades de receção de 

Figura 229 – Imagem estilizada da 

estrutura preservada de base da 

torva da instalação piloto de 

fragmentação e classificação da 

Pedreira da Madalena. 
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resíduos inertes no aterro da Pedreira da Madalena, ficou inoperacional. Havendo a possibilidade de 

preservar a referida estrutura como monumento evocativo das origens da atividade extrativa no local, 

não será difícil promover um arranjo topográfico no espaço adjacente, uma vez que o mesmo possui 

uma configuração de bancada com cerca de 6 metros de altura (Figura 228). Saneada e estabilizada a 

frente dessa bancada, muitas das atividades descritas no Subcapítulo 4.7.7.1, referente ao CELaMi, 

poderão aí ter lugar. Na Figura 230, apresenta-se o desenho de uma malha de furação para 

demonstrações de pegas de fogo. Feita essa perfuração e encamisando os furos com tubos de PVC, é 

possível preservar este diagrama e o mesmo ser usado em atividades com Estudantes e mesmo com 

parte de público em geral que visite o CIPeMa.  

 

 

Figura 230 - Espaço idealizado para novo CELaMi, próximo à estrutura que potencialmente se propõe 

que venha as ser monumento evocativo da atividade da Pedreira da Madalena. 

 

 

 

 

Estrutura preservada de 

base da torva da 

instalação piloto 

Bancada para CELaMi 

Exemplo de malha de furação 

para demonstração de Pega de 

Fogo 
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5.3.4 O CIPeMa, enquanto potencial núcleo de Ciência Viva 

 

“O desafio do desenvolvimento científico atinge o país inteiro e 

põe em jogo mecanismos que atravessam a sociedade toda. Sem 

cultura científica mínima são escassas as oportunidades de 

cidadania autêntica, de construir ou participar nas escolhas de 

sociedade …”  

(Gago, 1990) 

 

A proximidade de diversos estabelecimentos de ensino à Pedreira da Madalena surge como uma mais 

valia para a utilização do CIPeMa como um recurso fundamental a usar pela comunidade escolar para 

o ensino na área das Ciências da Terra e dos recursos naturais. Como refere José Mendes:  

 

“… o património industrial e a arqueologia industrial deverão passar a ocupar lugar mais 

relevante no processo educativo. Dada a proximidade e acessibilidade daquele tipo de 

património — praticamente disponível na área de todas as escolas —, compete às diversas 

entidades (Governo, autarquias, associações, estabelecimentos de ensino, 

investigadores, professores, alunos e população em geral), contribuírem para o seu 

estudo, divulgação e salvaguarda. Com efeito, trata-se como que de um «grande 

laboratório», no qual deverão ter lugar uma espécie de aulas práticas de diversas 

disciplinas, com o que muito beneficiará o processo ensino-aprendizagem…” (Mendes, 

1990). 

 

Ora, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica desde longa data que promove e apoia 

a criação em todo o território nacional de Centros de Ciência Viva, levando a cada um deles não só as 

comunidades escolares, como também um vasto leque de interessados do público em geral. A 

promoção do acesso generalizado à cultura científica, enquanto missão desta Agência, surge como 

meio de exercício da própria cidadania.  

Vemos claramente a possibilidade de instalação no CIPeMa de um espaço de divulgação da ciência, 

centrado em inúmeros conceitos da área das Ciências da Terra e da Engenharia de Minas ligados com 

os recursos naturais minerais, enquanto legado disponibilizado pela natureza. 

Não será difícil elaborar um exercício de criatividade para a idealização de um laboratório integrado 

no CIPeMa, no qual se promova a participação ativa dos visitantes em experiência capazes de promover 

a conceptualização de inúmeros conhecimentos associados às atividades que, na realidade, tiveram 

lugar na Pedreira da Madalena. Desse laboratório poderiam fazer parte, por exemplo: 

 

 Tramo de Linha do Caminho-de-ferro; 
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 Bloco de Enrocamento; 

 Lotes diversos de Agregados com diferentes calibres; 

 Betão com Agregados à vista; 

 Forra do BP 38; 

 Séries de crivos ASTM e Taylor e vibrador mecânico; 

 Maquete de uma bancada; 

 Artefactos de desmonte com explosivos – Bits – Cargas – Detonadores;  

 PC com simulador de desmonte + Filme; 

 Esquema em maquete de um esporão / molhe; 

 Amostras exemplificativas de resíduos inertes; 

 Etc. 

 

Todas as pessoas que visitarem este Centro encontrarão recursos para uma experiência de contacto 

com uma realidade pouco conhecida do publico em geral, ou quando conhecida, motivada quase 

sempre por acontecimentos negativos. Ora a Pedreira da Madalena, e toda a história que agora se 

começa a revelar sobre ela, pode ser considerada “uma boa notícia”. Quem passar a habitar as 

proximidades do CIPeMa fica a saber que no subsolo da zona ocorreu uma atividade da qual a 

comunidade nacional muito usufruiu e que a mesma foi conduzida de uma forma especial, que agora 

nos atrevemos a afirmar que teve algum cariz de exemplaridade. Aprender o modo como se pode tirar 

partido de um recurso mineral e, em paralelo, conceptualizar as boas práticas da atividade extrativa 

de recursos minerais, poderá surgir neste Centro como meio de promover a inclusão, despertar a 

curiosidade, incentivar o espírito crítico e a criatividade, enquanto valores intrínsecos a este tipo de 

infraestruturas. O processo de contacto do público visitante com os diversos núcleos do CIPeMa deseja-

se que assente numa estratégia de “aprender fazendo”, garantindo que tais núcleos se apresentem 

seguramente atrativos e desempenhando um significativo papel para a educação de sucessivas 

gerações, num planeta extremamente carente de ações para a sustentabilidade. Susan Hockfield do 

MIT - Massachusetts Institute of Technology, afirma: 

 

“The experience of hands-on research is an extraordinarily effective way to encourage 

undergraduate students to pursue careers in science. . . at a time when the education of 

the next generation of scientists is more important than ever.”  

(Hockfield, in Inspiring the Scientists of Tomorrow) 

 

A possibilidade de contactar com o passado de uma atividade recente havida no lugar, que é ancestral 

e transversal a toda história da humanidade, observando etapas sucessivas do processo industrial de 

aproveitamento do recurso natural que é o maciço granítico aflorante em Canidelo, e a associação a 

essa observação de atividades práticas de conceptualização dos mais variados processos a ele 
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inerentes, congregam condições para um melhor entendimento, por parte do público visitante do 

CIPeMa, do valor e importância dos recursos minerais para a sociedade. Ao mesmo tempo, faz-se 

memória de uma realidade local, tornando-a indelével e significativa para as gerações vindouras. No 

seguinte diagrama (Figura 231) procura-se sintetizar a proposta de criação do Parque Ambiental da 

Quinta do Moinho e do CIPeMa. 

 

Figura 231 - Esquema síntese orientador das primeiras ideias para o futuro Centro Interpretativo da 

Pedreira da Madalena (CIPeMa) e Parque Ambiental da Quinta do Moinho. 

 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

396 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

5.3.5 Tratamento e conservação dos Arquivos da SOLUSEL como ponto de partida para 

outros projetos de investigação 

 

Ao longo de todo este processo de investigação, ficou para nós clara a dimensão e qualidade dos vários 

arquivos de documentos da SOLUSEL, enquanto Empresa gestora da Pedreira da Madalena. Os 

sucessivos atos de pesquisa de informação que tivemos que encetar revelaram uma imensidão de 

informação, alguma dela tratada, mas outra aguardando a possibilidade de vir a ser organizada, tendo 

em vista outros trabalhos futuros sobre esta unidade industrial. 

A título de quantidade e qualidade de um dos tipos de informação existentes nestes arquivos, 

realçamos o trabalho de Dissertação de Mestrado da Mestre em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente, 

Ana Leonor Feio, já anteriormente referida nesta Tese e com o título Análise técnica e económica 

dos Consumíveis na Produção de Inertes. Após um prolongado tempo de aquisição de dados nos 

Escritórios da SOLUSEL, foi possível a realização desta Dissertação que, na sua sinopse, diz o seguinte: 

 

“Esta dissertação reflete acerca dos dados reais de produção de uma pedreira de granito 

situada no norte de Portugal e sua subsequente análise, recorrendo a estatísticos básicos 

e a Análise de Componentes Principais. Para isto, efetuou-se, no período entre fevereiro 

e junho de 2018, a recolha de dados de duas décadas de produção mensal (total e 

discriminada por produto), assim como os valores de custo unitário, consumo unitário e 

custo de cinco consumíveis que se consideraram os mais relevantes no ciclo produtivo de 

dita pedreira, nomeadamente a eletricidade, combustível, explosivo, tela 

transportadora e bit”. (Feio, 2019). 

 

Atendendo a uma política de estreita colaboração com Escolas de Ensino Superior, apanágio da 

SOLUSEL como ficou exemplificado inúmeras vezes nesta Tese, naturalmente que dos referidos 

arquivos poderão surgir novas oportunidades de realização de trabalhos de investigação científica, 

sendo esses mesmos arquivos, enquanto vasto acervo documental, eles próprios passíveis de serem 

trabalhados de forma adequada em atividades de investigação da área da arquivística. Será mesmo 

muito desejado que tal possa vir a acontecer também num futuro próximo. Daí que, no projeto de 

CIPeMa que atrás esboçámos, conste a possibilidade de, no edifício deste Centro, existir um espaço de 

arquivo num gabinete destinado a trabalhos sobre o seu conteúdo, com condições para nele serem 

albergados, temporariamente, Estudantes de Mestrado e/ou Doutoramento que se queiram debruçar 

sobre o mesmo para as suas investigações. 
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7 ANEXOS 

 

Os Anexos que se seguem, apesar de extensos, representam uma importante compilação de 

documentos que apoiam a presente Tese bem como poderão sustentar investigações futuras sobre a 

história da Pedreira da Madalena. 

Antecedendo esses Anexos, apresenta-se o seu respetivo Índice, ao qual se associa numeração de 

páginas própria. 

 

Índice de Anexos 

 

7.1 Excerto da Instrução Técnica da CP (IT/DIF/01/75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

 

7.2 Caracterização Geológico/Estrutural da Pedreira Quinta do Moinho – FEUP. (Pereira 

et al., 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25  

 

7.3 Manifesto Mineiro – Minerais de Cobre. Arquivo SOLUSEL - 1982 . . . . . . . . . . . . 45 

 

7.4 Determinação das condições de permeabilidade naturais no Aterro de Resíduos 

Inertes da Quinta do Moinho nº 2 – Publiambiente, Lda. Arquivo SOLUSEL - 2001.  . .  48 

 

7.5 Novas medidas a tomar na Pedreira da Madalena face à crise da venda de inertes – 

1993. Relatório interno SEOP - (Guedes, 1983a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67 

 

7.6 Pedreira da Madalena – Estudo dos preços de custo dos inertes produzidos pela 

instalação de britagem – 1983. Relatório interno SEOP - (Guedes, 1983b) . . . . . . . .  84 

 

7.7 Ata da Visita do Engenheiro J. Sorret a Espanha e Portugal. Relatório interno SEOP.  

Arquivo SOLUSEL – 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 

 

7.8 Protocolo de Colaboração FEUP – SOLUSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 

 

7.9 Primeira Licença do Aterro da Pedreira da Madalena. Arquivo SOLUSEL – 1996  . . 132 

 



«PEDREIRA DA MADALENA – OBJETO MUTANTE DA INDÚSTRIA EXTRATIVA» 

 

415 
Programa Doutoral em Engenharia de Minas e Geo-Recursos - PDEMGR 

7.10 Monitorização da qualidade de águas subterrâneas – Unidade da SOLUSEL – Vila 

Nova de Gaia – Publiambiente, Lda. Arquivo SOLUSEL - 2001 . . . . . . . . . . . . . . . .  135 

 

7.11 Proposta de Alteração da Estratégia de Lavra da Pedreira da Quinta do Moinho, 

Canidelo, Vila Nova de Gaia – FEUP (Miranda et al, 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 

 

7.12 Dossier com características Técnicas e Comerciais dos Agregados produzidos na 

Pedreira da Madalena – SEOP. Arquivo SOLUSEL - 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176 

 

7.13 Estabelecimento de Triagem e Armazenagem Temporária de Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD) – Publiambiente, Lda. Arquivo SOLUSEL - 2016  . . . .  201 

 

7.14 Legislação Diversa relativa ao exercício das atividades da Pedreira da Madalena 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.1 - Excerto da Instrução Técnica IT DIF 01 75 Caminhos de 

Ferro Portugueses EP 

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.2 - Caracterização Geológico Estrutural da Pedreira Quinta do 

Moinho - Canidelo - Vila Nova de Gaia 

25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.3 - Manifesto Mineiro - Minerais de Cobre 

45



46



47



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.4 - Determinação das Condições de Permeabilidade do Aterro 

de Resíduos Inertes da Quinta do Moinho nº 2 

48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.5 - Relatório interno SEOP - Novas medidas a tomar na 

Pedreira da Madalena face à crise da venda de inertes - 1983 

67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.6 - Relatório interno SEOP - Estudo dos Preços de Custo dos 

Inertes Produzidos pela Instalação de Britagem - 1983 

84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.7 - Relatório interno SEOP - Ata da Visita do Engenheiro J. 

Sorret a Espanha e Portugal - 1990 

119



120



121



122



123



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.8 - Protocolo FEUP SOLUSEL 

124



125



126



127



128



129



130



131



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.9 - Primeira Licença do Aterro da Pedreira da Madalena 

132



133



134



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.10 - Monitorização da qualidade de águas subterrâneas - 

Unidade da SOLUSEL - Vila Nova de Gaia 

135



 
 

 
EMISSOR: DARN 

PROCESSO N.º:  01 / 1318 

ARQUIVO:  IQA / 84 
DATA:  Julho / 01 

TRABALHO: Monitorização da qualidade de águas subterrâneas – 

Situação de Referência 
EDIÇÃO:  F-R01 Página 1 de 12 

 

 
 
 
 
 
 

 

MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE  

DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
UNIDADE DA SOLUSEL 

 
VILA NOVA DE GAIA 

 
 

136



 
 

 
EMISSOR: DARN 

PROCESSO N.º:  01 / 1318 

ARQUIVO:  IQA / 84 
DATA:  Julho / 01 

TRABALHO: Monitorização da qualidade de águas subterrâneas – 

Situação de Referência 
EDIÇÃO:  F-R01 Página 2 de 12 

 

 
 

ÍNDICE 
 

1 INTRODUÇÃO..................................................................................................................................................... 3 

2 OBJECTIVOS ....................................................................................................................................................... 3 

3 DADOS DA AMOSTRAGEM ............................................................................................................................. 3 

3.1 LOCALIZAÇÃO CADASTRAL ............................................................................................................................ 3 
3.2 ORIGEM E PONTO DE COLHEITA .................................................................................................................... 4 
3.3 DATA DE COLHEITA ........................................................................................................................................ 6 
3.4 TIPO DE AMOSTRA .......................................................................................................................................... 6 
3.5 PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM ................................................................................................................ 6 

3.5.1 Trabalhos Preparatórios .................................................................................................................. 6 
3.5.2 Recolha da Amostra: ...................................................................................................................... 6 

3.6 TIPO DE ANÁLISES EFECTUADAS ...................................................................................................................... 6 
3.7 OBJECTIVO DA AMOSTRAGEM ....................................................................................................................... 7 
3.8 LABORATÓRIO DE ANÁLISE E DE REFERÊNCIA .................................................................................................. 7 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ......................................................................................................... 7 

5 CONCLUSÕES .................................................................................................................................................... 9 

5.1 COMPARAÇÃO COM O DECRETO LEI Nº 236/98 DE 1 DE AGOSTO ................................................................... 9 
5.2 COMPARAÇÃO DO PIEZÓMETRO A MONTANTE COM OS A JUSANTE DO LOCAL DE DEPOSIÇÃO ....................... 11 

4. ANEXOS ......................................................................................................................................................... 12 

 

 

TABELAS 
 

TABELA 1 – ORIGENS DAS AMOSTRAS ............................................................................................................................ 4 
TABELA 2 - RESULTADOS DAS CARACTERIZAÇÕES ......................................................................................................... 8 

 

 

ILUSTRAÇÕES 
 

ILUSTRAÇÃO 1 - PIEZÓMETROS Nº1 ( A E B ) .................................................................................................................. 4 
ILUSTRAÇÃO 2 - PIEZÓMETRO Nº2 (A) ............................................................................................................................ 5 
ILUSTRAÇÃO 3 - PIEZÓMETROS N.º 3 (A E B) .................................................................................................................. 5 
ILUSTRAÇÃO 4 - PLANTA DA UNIDADE DA SOLUSEL, COM A LOCALIZAÇÃO DOS PIEZÓMETROS ...................................... 5 

137



 
 

 
EMISSOR: DARN 

PROCESSO N.º:  01 / 1318 

ARQUIVO:  IQA / 84 
DATA:  Julho / 01 

TRABALHO: Monitorização da qualidade de águas subterrâneas – 

Situação de Referência 
EDIÇÃO:  F-R01 Página 3 de 12 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

No âmbito da proposta de Plano de Monitorização de Águas Subterrâneas da SOLUSEL 

–- SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, LDA., elaborada ao abrigo da Autorização 

de Deposição Temporária de Resíduos Industriais Inertes no Aterro de Resíduos da 

Construção e Demolição da Pedreira nº 4240 (Quinta do Moinho) – Procºnº 206/96 da 

DRAOT-N - procedeu a PUBLIambiente à caracterização qualitativa das águas 

subterrâneas dos piezómetros de monitorização. 

 

2 OBJECTIVOS 

Esta primeira fase de amostragem destina-se a caracterizar a situação de referência  

da qualidade das águas subterrâneas, conforme proposto no Capitulo 4.1 da 

Proposta de Plano de Monitorização. 

Para o efeito foram recolhidas amostras em três dos piezómetros de monitorização 

instalados, com o objectivo de assegurar a inexistência de contaminações resultantes 

da deposição de resíduos inertes no aterro existente nas suas instalações. 

 

3 DADOS DA AMOSTRAGEM 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO CADASTRAL 

 Lugar da Quinta do Moinho; 

 Freguesia de Canidelo; 

 Concelho de Vila Nova de Gaia. 
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3.2 ORIGEM E PONTO DE COLHEITA 

 A amostragem foi efectuada em 3 Piezómetros com as seguintes 

características: 

Tabela 1 – Origens das amostras 

Fonte Piezómetros 

 

Tipologia da Fonte Tipo A – Águas Subterrâneas 

Localização A montante do aterro 

Profundidade do nível da água* (m) 4,35 

Cota da superfície freática (m) 91 

 

Tipologia da Fonte Tipo A – Águas Subterrâneas 

Localização A jusante do aterro 

Profundidade do nível da água* (m) 2,75 

Cota da superfície freática (m) 50 

 

Tipologia da Fonte Tipo A – Águas Subterrâneas 

Localização A jusante do aterro 

Profundidade do nível da água* (m) 1,4 

Cota da superfície freática (m) 49 

* - Relativamente à tampa do furo 

 

 

Ilustração 1 - Piezómetros nº1 ( A e B ) 
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Ilustração 2 - Piezómetro nº2 (A) 

 

Ilustração 3 - Piezómetros n.º 3 (A e B) 

 

Para uma melhor visualização, apresenta-se seguidamente uma planta com 

indicação da disposição dos piezómetros no terreno. 

 

Ilustração 4 - Planta da unidade da Solusel, com a localização dos piezómetros 
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3.3 DATA DE COLHEITA 

 30 de Maio e 101 de Setembro de 2001. 

 

3.4 TIPO DE AMOSTRA 

 Individuais, obtidas em recolha pontual, representativa das águas 

subterrâneas em estudo. 

 

3.5 PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM 

 

3.5.1 Trabalhos Preparatórios 

Purga dos piezómetros, através da bombagem continua da água durante cerca de 

15 minutos. 

Esta operação foi realizada cerca de 1 hora antes da recolha das amostras. 

 

3.5.2 Recolha da Amostra: 

Foi, novamente, bombeada a água do piezómetros (um a um) durante alguns minutos 

para retirar cerca de 1/3 do volume de água que ocupa a zona saturada. 

Posteriormente, foi recolhida a amostra propriamente dita a um caudal entre 0,1 e 0,5 

l/minuto. 

 

3.6 TIPO DE ANÁLISES EFECTUADAS 

 Parâmetros físico-químicos (analisados de acordo com os métodos 

indicados no D.L. 236/98, de 1 de Agosto). 

                                                           
1 Repetição da análise do teor de fenóis, devido ao valor ser inferior ao limite de detecção. 
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3.7 OBJECTIVO DA AMOSTRAGEM 

 Controlo periódico de possíveis contaminações resultantes da 

deposição de resíduos inertes no aterro existente nas suas instalações. 

 

3.8 LABORATÓRIO DE ANÁLISE E DE REFERÊNCIA 

 SST – Laboratório de Análises de Águas, Lda 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados dos parâmetros determinados laboratorialmente às amostras em causa, 

são apresentados na Tabela 2. 

Nesta tabela, também se apresenta a comparação dos resultados com os respectivos 

Valores Máximos Recomendados – VMR e Valores Máximos Admissíveis - VMA, 

definidos pelo Anexo I (Categoria A1) do Decreto Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto (que 

regulamenta a qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de 

água para consumo humano), tal como definido nos termos da Secção II, nº 2 do artº 

14 (Classificação) e nº3 do artº 15º (Normas de Qualidade) do Decreto Lei nº 236/98 de 

1 de Agosto; 

Note-se contudo que esta comparação tem objectivos meramente académicos, pois 

esta água não se destinará à produção de água para consumo humano. De facto 

apenas se efectua esta comparação por duas ordens de razões: 

 

• Primeiro, devido à inexistência de dados sobre a qualidade das águas 
subterrâneas na zona antes da existência de qualquer intervenção (seja 
da actividade da pedreira seja do próprio aterro), tal como seria a 
situação ideal numa Caracterização da Situação de Referência; 

 

• Segundo, devido há inexistência de legislação específica sobre o 
assunto, ou seja, que forneça valores de referência para a qualidade 
das águas subterrâneas em terrenos de ocupação urbana e industrial; 
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Tabela 2 - Resultados das caracterizações  

Parâmetros  

Físico-Químicos 

Métodos de 
Análise 

Piezómetro 

1 

Piezómetro 

2 

Piezómetro 

3 

Dec.-Lei 
236/98 

VMR VMA 

pH  (escala Sörensen a 25 ºC) Electrometria 5,29 5,36 5,24 6,5-8,5 --- 

Temperatura (ºC) Termometria 16,5 18,6 17,2 10 20 

Potencial REDOX (mV) Electrometria 91 84 62 --- --- 

Condutividade ( S/cm ) Electrometria 587 566 660 1000 --- 

Fluoretos( mg/l F) Espect. Absorção 0,283 0,343 0,452 0,7-1 1,5 

Cloretos( mg/l Cl ) Método Mohr 131,4 71,0 88,8 200 --- 

Sulfatos( mg/l SO4) Espect. Absorção 9 111 119 150 250 

Nitritos( mg/l NO2) Espect. Absorção <0,05 <0,05 <0,05 --- 0,12 

Cianetos( g/l Cn) Espect. Absorção <10 <10 <10 --- 50 

Azoto Amoniacal( mg/l NH4 ) Espect. Absorção 0,03 0,05 0,03 0,05 --- 

Carbono Org. Total( mg/l C) Det. Aparelho próp. 4,40 6,96 7,53 --- --- 

Fenóis ( mg/l C6H12OH ) Espect. Absorção 0,002 0,002 0,004 --- 0,001 

Arsénio ( g/l AS ) Absorção Atómica <2,5 <2,5 <2,5 10 50 

Chumbo ( g/l Pb ) Absorção Atómica <8 <8 <8 --- 50 

Cádmio ( g/l Cd ) Absorção Atómica <1 <1 <1 1 5 

Crómio ( g/l Cr ) Espect. Absorção <30 <30 <30 --- 50 

Cobre ( g/l Cu ) Espect. Absorção <10 14 <10 20 50 

Níquel ( g/l Ni ) Absorção Atómica <50 <50 155 --- --- 

Zinco( g/l Zn ) Espect. Absorção 152 147 119 500 3000 

Mercúrio( g/l Hg ) Absorção Atómica <0,3 <0,3 <0.3 0,5 1 

 

                                                           
2 Limite fixado pelo Anexo VI – “Qualidade da água para consumo humano”. 
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5 CONCLUSÕES 

Nos sub capítulos seguintes apresentam-se as principais conclusões retiradas desta 

análise ao nível dos parâmetros que se apresentam mais críticos, seja na sua 

comparação com os valores de referência citados no Anexo I (Categoria A1) do 

Decreto Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto (pese embora o seu objectivo meramente 

académico), seja na comparação dos resultados obtidos no piezómetro a montante 

com os situados a juzante do aterro. 

 

5.1 COMPARAÇÃO COM O DECRETO LEI Nº 236/98 DE 1 DE AGOSTO 

Parâmetro Comentários 

pH 

Os valores apresentados para os três piezómetros são inferiores aos VMR 
(fora do intervalo de valores máximos admissíveis de 6.5 a 8.5), 
nomeadamente 5.29, 5.36 e 5.24. No entanto traduzem uma notável 
consistência e estabilidade de valores de pH no aquífero local. Estes 

valores de pH mais ácido estão de acordo com o que normalmente seria 
de esperar para águas de aquíferos desenvolvidos em rocha graníticas. 

Fenóis 
(C6H12OH) 

Este componente do grupo dos hidrocarbonetos benzénicos (também 
designados por aromáticos) aparece com valores que, nos três 
piezómetros, ultrapassam o VMA em cerca de 2 a 4x mais. 
Este composto, que não ocorre naturalmente em aquíferos das regiões 
graníticas do Norte de Portugal, quando em concentrações anómalas, 
como é o caso registado, tem a sua origem provável numa fonte de 
contaminação externa atribuída, normalmente, à actividade industrial. 
O facto de todos os piezómetros apresentarem valores anómalos sugere 
que a dispersão de fenóis no aquífero tem um percurso cuja origem não 
pode ser atribuída ao aterro. 

Tendo em conta as características de local admite-se como muito 
provável que a fonte de contaminação possa ter origem no terminal 
ferroviário existente junto a esta exploração (ver ilustração seguinte) e 
que, obviamente, nada tem a ver com a exploração do aterro. 
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. 
Efectivamente, quer o parqueamento de composições ferroviárias no 
local (com as perdas de óleo e lubrificantes que normalmente lhe estão 
associadas) quer mesmo o tratamento (derivado de hidrocarbonetos) 
aplicado nas traves de madeira usadas como suporte aos carris, 
apresentam-se como hipótese muito provável para a origem deste tipo 
de contaminação, principalmente se conjugarmos esta informação com 
os seguintes factos: 

• A contaminação surge simultaneamente nos 3 piezómetros, ou 
seja, mesmo no piezómetro situado a montante e a uma cota 
muito superior ao aterro 

• O terminal se situar, praticamente, a montante do aterro. 
Saliente-se contudo que este componente, como todos os benzenos em 
geral, são considerados potencialmente cancerígenos e têm uma longa 
permanência no aquífero. 

 

Terminal 

Ferroviário 

145



 
 

 
EMISSOR: DARN 

PROCESSO N.º:  01 / 1318 

ARQUIVO:  IQA / 84 
DATA:  Julho / 01 

TRABALHO: Monitorização da qualidade de águas subterrâneas – 

Situação de Referência 
EDIÇÃO:  F-R01 Página 11 de 12 

 

 

5.2 COMPARAÇÃO DO PIEZÓMETRO A MONTANTE COM OS A JUSANTE DO LOCAL DE DEPOSIÇÃO 

Parâmetro Comentários 

Sulfatos (SO42-) 

Verifica-se que o valor da concentração neste anião, embora inferior 
ao VMR, regista um aumento significativo nos piezómetros a jusante 
do aterro. Com efeito, enquanto o valor registado no piezómetro de 
montante se cifra em 9 mg/l, nos piezómetros de jusante sofre um 
efeito de concentração de cerca de 10 a 12 vezes para valores de 

111 e 119 mg/l, respectivamente, nos piezómetros 2 e 3. 
Este efeito de concentração do ião sulfato não pode ser atribuído a 
causas naturais, pelo que deve ser admitida a existência de uma 
fonte exterior ao aquífero para fornecer este anião. 
As fontes de sulfato mais frequentes estão ligadas a actividades 
agrícolas. Admite-se como origem provável para as diferenças de 
concentração em sulfato registadas nos piezómetros uma maior 
incidência da actividade agrícola nas áreas a jusante do aterro. 
A toxicidade do anião sulfato é de reduzida expressão e terá uma 
evolução natural para precipitar fixando catiões, formando sais de 
sulfato. 

Níquel 
(Ni) 

O piezómetro 3 apresenta um valor anormalmente elevado neste 
componente quando comparado com os valores abaixo do limite 

de detecção obtidos para os outros piezómetros. Verifica-se que 
catiões que normalmente acompanham o níquel no perfil de 
lixiviados de resíduos industriais não foram detectados. 
Este valor anómalo, que traduz um factor de concentração no 
mínimo de 3 vezes implica necessariamente uma fonte contaminante 
muito próxima. 
Com os dados disponíveis ao momento não é possível identificar 
concretamente a fonte local que tenha originado esta anomalia. 
Este catião metálico tem potencial cancerígeno e não é depurado 
em meio natural. 

 

A análise global destes resultados apontam para a ausência de um nexo de 

causalidade claro e inequívoco entre as contaminações encontradas nestas águas 

subterrâneas e a exploração do aterro, pois estas, como exposto anteriormente, tem 

origem muito provável em outras fontes. Exceptua-se no entanto a situação da 

concentração do níquel no piezómetro 3 que deve ser acompanhada com maior 

cuidado nas campanhas seguintes. 

146



 
 

 
EMISSOR: DARN 

PROCESSO N.º:  01 / 1318 

ARQUIVO:  IQA / 84 
DATA:  Julho / 01 

TRABALHO: Monitorização da qualidade de águas subterrâneas – 

Situação de Referência 
EDIÇÃO:  F-R01 Página 12 de 12 

 

 

Em suma, haverá que prosseguir com a campanha de monitorização proposta no 

sentido de acompanhar as alterações observadas de modo a aquilatar da sua 

sazonalidade pois, como já se salientou, esta é a primeira amostragem efectuada 

nestes moldes e como tal a “Situação de Referência da Qualidade das Águas 

Subterrâneas” para este aterro. 

 

4. ANEXOS 

 

• Boletins de Análise nºs.: 7964/ 01, 7965/01, 7966 / 01, 8703/01, 8704/01 e 8705/01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo elaborado por: 

PUBLIambiente - Departamento de Ambiente e Recursos Naturais 
Estrada Nacional 107, 4142, Sala 122 - Apartado 5048 

4456-901 Perafita 

Telefone: 22.9983130 

Fax: 22.9983139 

E-Mail: geral@publiambiente.pt 
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Anexo 7.11 - Proposta de Alteração da Estratégia de Lavra da Pedreira 

da Quinta do Moinho - Canidelo - Vila Nova de Gaia 

148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.12 - Dossier com características Técnicas e Comerciais dos 

Agregados produzidos na Pedreira da Madalena - 1992 
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Anexo 7.13 - Estabelecimento de Triagem e Armazenagem Temporária 

de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente memória descritiva reporta ao pedido de licenciamento para o desenvolvimento das 
Operações de Armazenagem e Triagem de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), que esta 
empresa pretende desenvolver em instalações a criar na Pedreira da Madalena e Instalação de Resíduos 
Inertes da SOLUSEL em Vila Nova de Gaia. 

O projeto consiste no desenvolvimento das operações de armazenagem e triagem de RCD e outros 
resíduos similares e sua integração na gestão da instalação de resíduos inertes já explorado por esta 
empresa (Licença de Exploração nº 01/2013 emitida pela DRE-N em 8 de Janeiro de 2014). 

De facto, a exploração do aterro de resíduos inertes, tem demonstrado que cerca de 50% dos resíduos 
que afluem à instalação são oriundos da actividade de construção e demolição, estando o aterro apenas 
apto para receber resíduos já previamente triados, nos termos do regime de gestão de RCD regulado 
pelo Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março. 

A experiência também tem evidenciado que apenas o empreiteiro com alguma dimensão tem 
capacidade para promover a triagem e reciclagem em obra dos resíduos, subsistindo uma quantidade 
significativa de RCD que carecem de triagem previamente à valorização, devendo como tal ser 
entregues a um operador de gestão de resíduos devidamente licenciado. 

É precisamente para colmatar esta lacuna que surge este projeto, que visa criar instalações e 
desenvolver na área do aterro a atividade a armazenagem e triagem de RCD, tornando possível àquela 
infraestrutura oferecer uma solução integrada de gestão de resíduos, e promover a valorização de 
materiais através dos fluxos ou fileiras específicas de resíduos, com valências ambientais significativas. 

 

2. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 

No local onde se situará esta instalação, é, como referido, explorada pela SOLUSEL, uma pedreira de 
rocha industrial e, complementarmente, uma instalação de resíduos inertes (aterro), ambos licenciados, 
nos termos da legislação vigente, pela Direção Regional da Economia do Norte. 

Existe também licenciada uma instalação de transferência de resíduos de construção e demolição 
contendo amianto, Alvará OGR nº 50/2013/CCDRN. 

Com este projeto a empresa terá como atividade complementar “valorização de resíduos não metálicos” 
e “valorização de resíduos metálicos” a que correspondem respetivamente os CAE 38322 e 38321 (Rev. 
3)1, em particular a triagem e armazenagem temporária de resíduos do fluxo da construção e demolição 
e similares. 

O regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de 
derrocadas, sujeita a licenciamento as actividades de armazenagem e triagem de resíduos, estando o 
procedimento de licenciamento definido no Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de Junho, que estabelece as regras a que fica sujeita a 
gestão de resíduos. 

Pelo facto de a actividade a exercer consistir na valorização de resíduos não perigosos, o projeto 
enquadra-se na alínea g) do nº 1 do Artº 32º do Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro na sua atual 
redação, pelo que o procedimento de licenciamento será simplificado.  

                                                           
1
 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 381/2007 de 14 de Novembro 
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A atividade a desenvolver não está sujeita a procedimento de AIA (Avaliação de Impacte Ambiental), 
dado não serem desenvolvidas as operações previstas nos pontos 9 e 10 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 
151-B/2013, alterado pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, assim como a eliminação de resíduos (perigosos e 
não perigosos) ou seja as atividades previstas no ponto 11 alínea b) e c) do Anexo II do mesmo diploma. 

A instalação também não se encontra abrangida pelo Regime da Prevenção e Controlo Integrado da 
Poluição (atualmente integrado na Diretiva das Emissões Industriais do Decreto-lei nº 127/2013 de 26 
de Agosto), dado não ser efetuada qualquer operação de eliminação, valorização ou armazenamento 
temporário de resíduos perigosos, ponto 5.1 e 5.5 do seu Anexo I. Também não é efetuada qualquer 
operação de incineração, ponto 5.2 do seu Anexo I. Finalmente, não serão efetuadas quaisquer das 
atividades de valorização referidas nas alíneas i) a iv) ponto 5.3 do seu Anexo I. 

A entidade coordenadora de licenciamento será assim, nos termos do artº 24º do Decreto-lei nº 
178/2006, na sua atual redação, a ARR (Autoridade Regional de Resíduos), representada pela Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.  

 

3. LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE 

As instalações onde esta empresa pretende desenvolver a actividade de gestão de resíduos tem as 
seguintes coordenadas: 

Tabela 1 – Localização e Contactos 

NOME Instalação de Triagem de RCD da Solusel 

MORADA Quinta do Moinho – Canidelo  

CÓDIGO POSTAL 4400-049 Vila Nova de Gaia 

TELEFONE 227 727 130 LOCALIDADE Quinta do Moinho 

FAX 227 727 139 FREGUESIA Canidelo 

E-MAIL solusel@solusel.eiffage.pt CONCELHO Vila Nova de Gaia 

CONTACTO Eng.º João Couto CARGO Responsável Exploração 

COORDENADAS WGS 84 41° 7'24.75"N /   8°38'29.64"W 

Como referido a instalação a licenciar situa-se na Pedreira e Instalação de Resíduos Inertes explorada 
pela Solusel. A entrada para a exploração dista cerca de 400m, sendo efetuada pelo acesso à pedreira. 

A área a ocupar pela instalação de armazenagem e triagem de RCD é de cerca de 600m2. 

A exploração da pedreira e do aterro, ainda em plena actividade, ocupam uma área de cerca de 29ha, 
estando, como referido, já devidamente licenciadas pela Direcção Regional de Economia do Norte para 
a sua atividade 

No Desenho 1 em Anexo apresenta-se a localização das instalações à escala 1:25000, ilustrando-se 
também, na figura seguinte, a sua localização a uma escala menos alargada. 
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Fonte: Google Maps 2012 

          
Localização aproximada do estabelecimento 

Já no desenho 2, em anexo, apresenta-se a planta de implantação desta unidade à escala 1:2000. 

No que concerne à viabilidade da localização do estabelecimento, em termos do regime jurídico dos 
instrumentos de gestão territorial, O regulamento do Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia, 
adiante designado por Plano, estabelece, em conjunto com a Planta de Ordenamento e a Planta de 
Condicionantes, as orientações e regras para o uso, ocupação e transformação do uso do solo na 
totalidade do território municipal. O atual PDM foi revisto e publicado no Diário da República (aviso n.º 
14327/2009 de 12 de Agosto), entrando em vigor no dia 13-08-2009. Em 18-01-2013 foi publicada no 
Diário da República a primeira correção material ao PDM revisto (Aviso n.º 904/2013, de 18 de Janeiro). 

A área de implantação está totalmente integrada em UOPG da Pedreira. 

Nesse sentido a localização é totalmente compatível com a atividade, tanto mais que esta é 
complementar às já exercidas na Pedreira e Aterro que possui a mesma classificação. No anexo I 
apresenta-se um extrato das Cartas do PDM co indicação da área da Pedreira que engloba esta 
instalação. 

 

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA INSTALAÇÃO E DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

O responsável técnico da instalação será João Manuel do Couto Esteves (CC nº 04247722 0ZZ4) com 
habilitações académicas de nível V (Licenciatura em Engenharia Civil) e mais de 10 anos de experiência 
profissional no sector de tratamento de resíduos de construção e demolição. 

206

http://www.gaiurb.pt/revpdm/Aviso_14327_2009_12_08_PDM.pdf
http://www.gaiurb.pt/revpdm/Aviso_14327_2009_12_08_PDM.pdf
http://www.gaiurb.pt/revpdm/Aviso_904_2013.pdf


 

 

Junto com este processo de licenciamento anexa-se a Declaração de Veracidade de Informações para os 
efeitos previstos o n.º 2 do artigo 26º 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. 

5. IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS OBJETO DE GESTÃO 

Na tabela seguinte apresentam-se os tipos, origens e as respetivas classificações LER (Lista Europeia de 
Resíduos aprovada pela Decisão da Comissão 2014/955/EU de 18 de Dezembro) dos resíduos que serão 
objeto de gestão na atividade que a empresa pretende desenvolver: 

Tabela 2 – Identificação dos Resíduos a Gerir 

TIPOS DE RESÍDUOS CÓDIGOS LER (LISTA EUROPEIA DE RESÍDUOS) ORIGEM 

Betão, tijolos, ladrilhos, 
telhas e materiais 

cerâmicos 

17 01 01  Betão. 
17 01 02  Tijolos. 
17 01 03 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos. 
17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos não abrangidos em 17 01 06. 

Obras de 
construção e 

demolição 

Madeira, vidro e plástico 
17 02 01  Madeira. 
17 02 02 Vidro. 
17 02 03  Plástico. 

Misturas betuminosas, 
alcatrão e produtos de 

alcatrão 
17 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01. 

Metais (incluindo ligas) 

17 04 01 Cobre, bronze e latão. 
17 04 02 Alumínio. 
17 04 03 Chumbo. 
17 04 04 Zinco. 
17 04 05 Ferro e aço. 
17 04 06 Estanho. 
17 04 07 Mistura de metais. 
17 04 11 Cabos não abrangidos em 17 04 10. 

Solos, rochas e lamas de 
dragagem 

17 05 06 Lamas de dragagem não abrangidas em 170505 
17 05 08  Balastros de linhas de caminho-de-ferro não abrangidos em 
17 05 07. 

Materiais de isolamento e 
materiais de construção 

contendo amianto 

17 06 04 Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 
03. 

Materiais de construção à 
base de gesso 

17 08 02 Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 
17 08 01. 

Outros resíduos de 
construção e demolição 

17 09 04  Mistura de resíduos de construção e demolição não 
abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. 

Frações recolhidas 
seletivamente  
(exceto 15 01) 

20 01 01 Papel e cartão 
20 01 02 Vidro 
20 01 36 Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso não abrangido 
em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35 
20 01 38 Madeira não abrangida em 20 01 37 
20 01 39 Plásticos 
20 01 40 Metais 

Estaleiros de 
Obras 

Resíduos de jardins e 
parques 

20 02 03 Outros resíduos não biodegradáveis 

Saliente-se a inclusão de resíduos urbanos e equiparados (família 20.0x.xx) em tipologias similares às 
recolhidas nos RCD, numa tentativa de abranger os resíduos oriundos de estaleiros de obras conexos 
diretamente com a atividade de construção e demolição. 
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6. DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES DE GESTÃO A DESENVOLVER 

A atividade da empresa consiste, como referido na triagem e armazenagem de resíduos oriundos do 
fluxo de estaleiros e obras de construção e demolição. 

A atividade inicia-se com a receção dos resíduos no estabelecimento. 

Após a receção, verificação documental e pesagem em báscula, os resíduos serão encaminhados para a 
plataforma de triagem onde serão descarregados em pilha. 

Neste local, manualmente, ou com o apoio de uma pá carregadora, serão separados os resíduos nos 
vários tipos, nomeadamente: 

 Madeira; 

 Metais; 

 Plásticos; 

 Vidro; 

 Betão e Alvenaria; 

 Betuminosos  

 Papel e Cartão; 

 REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos); 

O diagrama seguinte sintetiza este fluxo: 

Recepção do 

Resíduo

RCD

Armazenagem 

Contentores

Inspecção e Pesagem

Resíduos Triados

Triagem

Papel 

e 

Cartã

o

Madeira Plástico Metais
Betão, 

Alvenaria, 

betuminosos

Fracções 

Inertes Não Valorizáveis

Operador de 

Gestão Licenciado
Aterro de 

Resíduos Inertes

REEE

Vidro

Operador de 

Valorização 

Licenciado

Fracções 

Inertes Valorizáveis
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As frações triadas serão de imediato colocadas em contentores, após o que serão encaminhadas para 
operador de gestão de resíduos devidamente autorizado que procederá à sua valorização. 

Os resíduos de maior dimensão / volume, como alvenaria, betão e betuminosos serão acomodados em 
contentores de maior dimensão caso se justifique. No caso de serem frações ainda valorizáveis (como 
tout venants por exemplo) serão encaminhadas para operador de gestão licenciado para a operação de 
valorização. No caso de serem frações inertes já não valorizáveis, serão também colocadas em pilha, ou 
contentores de 36m3após o que serão encaminhadas para a instalação de resíduos inertes da SOLUSEL.  

No desenho 3 em anexo identificam-se as áreas de receção, expedição, triagem e armazenagem de 
resíduos. 

Em suma, as operações de gestão de resíduos a desenvolver na instalação resumem-se à triagem e 
armazenagem temporária, classificando-se do seguinte modo nos termos do Anexo II do Decreto-lei nº 
178/2006 na sua atual redação: 

 R12 – Troca de Resíduos com vista a submetê-los a uma das operações enumeradas de R1 a R11 
- Triagem de Resíduos; 

 R13 - Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 – 
Armazenagem Temporária; 

 

7. QUANTIDADES DE RESÍDUOS E MATÉRIAS A MANUSEAR 

Estima-se que diariamente, com os meios humanos e materiais disponíveis, seja possível processar na 
triagem 180m3/dia de RCD e similares. 

A armazenagem dos resíduos, como referido no capítulo anterior, será efetuada quase exclusivamente 
em contentores. A instalação possui amplas áreas de armazenagem, o que permitirá alguma 
flexibilidade na gestão dos vários resíduos, pois poderão ser sempre alocados contentores a diferentes 
resíduos.  

Embora se admita que a gestão de resíduos se efetue normalmente em contentores de 15m3, poderão, 
em caso de necessidade, ser alocados contentores de maior capacidade (36m3), pelo que nesse cenário, 
a estimativa de capacidade de armazenagem, por operação de gestão será a seguinte: 

Tabela 3 – Estimativa de Capacidades Máximas de Armazenagem 

TIPO R12 (TON) R13 (TON) 

RCD 85 225 

Outros 15 40 

Saliente-se que na quantidade de armazenagem de R12 se estimaram os resíduos que podem estar em 
processo de triagem a qualquer momento. 

As quantidades estimadas a processar por ano, por tipo de resíduo, dependerão como se compreende 
da origem, podendo esta devolver resíduos muito variáveis (em tipologia e densidade), dependendo da 
obra em causa.  

Em todo o caso estima-se seja possível processar anualmente cerca de 37.725ton de resíduos. 

De forma meramente indicativa apresenta-se de seguida um mix possível de quantidades de resíduos a 
gerir anualmente: 
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Tabela 4 – Estimativa de Resíduos Processados por Ano 

 

Saliente-se que se estimaram as operações a que os resíduos serão sujeitas entre R12 e R13, 
dependendo contudo, em última análise, da qualidade do resíduo, e em consequência da eficiência da 
triagem em obra (origem). Na estimativa considerou-se que apenas 10% sejam entregues na instalação 
já devidamente triados e prontos para armazenagem temporária (R13). 

Na atividade, e para além da energia (electricidade e combustíveis), apenas serão utilizadas óleos de 
lubrificação das máquinas e equipamento de movimentação partilhados com as restantes atividades 
(cerca de 120 litros / ano); 

 

8. PRODUTOS RESULTANTES DA ACTIVIDADE 

Como referido, da atividade económica a desenvolver resultarão apenas resíduos triados para posterior 
valorização por fileira, estimando-se que anualmente possam ser geridas 37.725t. 

Todos os produtos resultantes da atividade serão entregues a empresas de reciclagem ou outros 
operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados para a sua valorização. 
  

Fluxo LER DESIGNAÇÃO R12 R13

RCD 17 01 01 Betão 1559 173

RCD 17 01 02 Tijolos 780 86

RCD 17 01 03 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 2339 259

RCD 17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e mateirais cerâmicos não abrangidos em 1701066236 693

RCD 17 02 01 Madeira 699 78

RCD 17 02 02 Vidro 200 22

RCD 17 02 03 Plástico 300 33

RCD 17 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 170301 3395 378

RCD 17 04 01 Cobre, bronze, latão 405 45

RCD 17 04 02 Aluminio 54 6

RCD 17 04 03 Chumbo 162 18

RCD 17 04 04 Zinco 108 12

RCD 17 04 05 Ferro e aço 108 12

RCD 17 04 06 Estanho 162 18

RCD 17 04 07 Misturas de metais 405 45

RCD 17 04 11 Cabos não abrangidos em 170410 176 20

RCD 17 05 06 Lamas de dragagem não abrangidos em 170505 1698 188

RCD 17 05 08 Balastros de linhas de caminhos de ferro não abrangidos em 170507 1389 154

RCD 17 06 04 Materiais de isolamento não abrangidos em 170601 e 170603 338 38

RCD 17 08 02 Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 170801 422 47

RCD 17 09 04 Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 170901, 170902 e 1709034365 485

Outros 20 01 01 Papel e cartão 1019 113

Outros 20 01 02 Vidro 479 54

Outros 20 01 36 Equipamento elétrico e electrónico fora de uso não abrangido em 200121, 200123 ou 20013582 9

Outros 20 01 38 Madeira não abrangida em  200137 1678 186

Outros 20 01 39 Plásticos 719 80

Outros 20 01 40 Metais 972 108

Outros 20 02 03 Outros resíduos não biodegradáveis 3704 411

33953 3772

Resíduos constantes da Licença (DGEG) da Instalação de Resíduos Inertes da SOLUSEL

Total

210



 

 

 

9. CARACTERIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

A instalação já existe no local tendo estado outrora ocupada pela oficina de máquinas da Pedreira. 

Como salientado, situa-se em área de pedreira, ocupando uma área de cerca de 600m2. Todo o 
pavimento é impermeabilizado, sendo que a zona de triagem ocupará uma área de 210m2. No desenho 
2 e 3 em anexo apresentam-se os desenhos de implantação com especificação destas áreas. 

Para além destas, a instalação partilhará com o aterro as seguintes áreas:  

 Zona Administrativa e Báscula: Esta infraestrutura já existe no local, servindo de apoio à 
actividade da pedreira e do aterro, sendo constituída por uma estrutura móvel (pré fabricada). 

 No pavilhão da triagem existirá também uma área administrativa e de armazém com uma área 
de 50m2. 

 Gabinete Médico – Edifício autónomo pré-fabricado com cerca de 30m2, constituído por sala de 
espera e gabinete médico. Está dotado de instalações sanitárias e de lavatório de comando não 
manual. 

 Zona de Sanitários e Balneários. Esta infra-estrutura também já existe e serve de apoio aos 
trabalhadores do armazém. Existem instalações separadas de balneários e de sanitários, que 
apresentam as seguintes características: 

Homens  

 Vestiário Balneário: 3 Lavatório, 3 Cabines de Chuveiro, 3 Armários Individuais; 

 Sanitários: 2 Lavatórios, 3 Urinol e 3 Cabine de Retrete; 

 Todas estas instalações terão pavimento em tijoleira e paredes em azulejo lavável, estando 
dotadas de ventilação natural. 

Em termos de áreas específicas da armazenagem e triagem de RCD, que serão todas no interior do 
pavilhão (cobertas) e em pavimento impermeabilizado em betão, teremos: 

 Zona de Triagem – Ocupará uma área de 210m2. Será coberta e impermeabilizada. É nesta área 
coberta que se armazenarão temporariamente os contentores com os resíduos para triar e as 
pilhas de resíduos em processo de triagem; 

 Zona de Resíduos para Triar – Esta área será utilizada para parqueamento de contentores cheios 
de resíduos para triar. Terá uma área de 45m2 contigua à de triagem; 

 Zona de Resíduos Triados – Esta área será utilizada para parqueamento de contentores cheios 
ou vazios de resíduos triados. Terá uma área de 115m2; 

 Zona de Resíduos da Triagem – Esta área será utilizada para parqueamento de contentores 
cheios ou vazios de resíduos da triagem. Terá uma área de cerca de 63m2. 

Admite-se ainda que alguns contentores vazios (do processamento) possam ser parqueados no exterior 
do pavilhão embora em áreas contiguas. Em caso de necessidade absoluta de parqueamento anormal 
de contentores com material no exterior, haverá o cuidado de os proteger com lonas se existir 
probabilidade de chuva. 

Todo o estabelecimento já se encontra vedado em todo o seu perímetro. 

No Anexo II apresentam-se desenhos da instalação com a representação das áreas de armazenagem dos 
vários produtos e resíduos e das restantes infra-estruturas. 
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10. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS  

A actividade de triagem e armazenagem do fluxo de RCD encontra-se regulada pelo Decreto-lei nº 
46/2008, existindo requisitos técnicos mínimos a que a instalação deve obedecer. 

Na tabela seguinte encontra-se a explicitação desses requisitos e a forma como a empresa os irá 
implementar: 

Tabela 5 – Requisitos RCD 

REQUISITO 
A IMPLEMENTAR 

OBSERVAÇÕES 
SIM NÃO 

Vedação que impeça o livre acesso à instalação   
Toda instalação encontra-se murada e com rede em 
todo o seu perímetro. 

Sistema de controlo de admissão de RCD   

Sistema similar ao já utilizado na instalação de 
resíduos inertes. Será utilizada a mesma 
infraestrutura de controlo, dado que os resíduos 
serão admitidos via báscula do aterro. 

Sistema de pesagem com báscula para quantificar os 
RCD 

  
Sistema já implementado. A báscula do aterro será 
partilhada com a instalação. 

Zona de armazenagem de RCD com cobertura e piso 
impermeabilizados,  

  

Todas as zonas de movimentação de resíduos 
(receção, triagem, armazenagem e expedição) terão 
piso impermeabilizado. As zonas de descarga e 
triagem serão cobertas. 

Sistema de recolha e encaminhamento para destino 
adequado de águas pluviais, águas de limpeza e de 
derramamentos; 

  
As águas pluviais serão encaminhadas para o sistema 
de drenagem e tratamento da instalação. 

Sistema de drenagem dotado de decantadores e 
separadores de óleos e gorduras quando apropriado; 

  

Atendendo a que os resíduos serão não perigosos, 
nem se antevendo a recepção de qualquer material 
com óleos e gorduras não se considera relevante a 
instalação deste equipamento. Pequenos derrames 
de viaturas de carga e transporte serão tratados com 
absorventes. 

Zona de triagem coberta, protegida contra intempéries, 
com piso impermeabilizado, dotada de sistema de 
recolha e encaminhamento dos efluentes para destino 
adequado de águas pluviais, águas de limpeza e de 
derramamentos,  

  

A triagem terá piso impermeabilizado e será coberta 
e protegida contra as intempéries. As águas pluviais 
e de limpeza serão encaminhadas para o sistema de 
drenagem e tratamento da instalação. 

Zona equipada com contentores adequados e 
devidamente identificados para o armazenamento 
selectivo de resíduos perigosos, incluindo resíduos de 
alcatrão e de produtos de alcatrão 

  

Não serão aceites e ou manuseados resíduos 
perigosos. Existirá contudo uma área específica 
(Resíduos da Triagem) onde se colocarão 
contentores IBC para recolha de frações de resíduos 
resultantes da triagem. 

Zona equipada com contentores adequados e 
devidamente identificados para o armazenamento 
selectivo de resíduos de papel/cartão, madeiras, metais, 
plásticos, vidro, cerâmicas, resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos, embalagens, betão, alvenaria, 
e de outros materiais destinados a reutilização, 
reciclagem ou outras formas de valorização 

  

A zona de triagem terá contentores para a recolha 
selectiva de resíduos (papel, plástico, madeiras, 
metais, inertes não valorizáveis, REEE). Os resíduos 
triados serão armazenados por tipo (contentor) na 
área de expedição. 

Sistema de drenagem da zona de triagem dotado de 
decantadores e separadores de óleos e gorduras 
quando apropriado; 

  

Atendendo a que os resíduos serão não perigosos, 
nem se antevendo a recepção de qualquer material 
com óleos e gorduras não se considera relevante a 
instalação deste equipamento 
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11. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A INSTALAR 

Para o desenvolvimento desta atividade, serão utilizados os seguintes equipamentos: 

 1 Pá Carregadora; 

 1 Grua Ponte; 

 Contentores vários do tipo polibene ampliroll de 15m3 a 36m3 e IBC de 1m3 

 1 Báscula (partilhada com o aterro) 

 

12. TRABALHADORES  

Neste estabelecimento serão empregues, 3 trabalhadores afetos diretamente à atividade de triagem, e 
1 trabalhador com funções administrativas e comerciais. 

 

13. HORÁRIOS DE LABORAÇÃO  

A instalação laborará em regime normal com o seguinte horário: Normal: 08:00 – 18:00 com paragem 
para almoço de 60 minutos. À sexta-feira a instalação encerra às 17:00. 

 

14. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE EM TERMOS AMBIENTAIS 

De uma forma sintética abordam-se, nos itens seguintes, os principais aspetos e impactes ambientais 
relacionados com a atividade de gestão de resíduos previstos para esta instalação: 

Origem e utilizações da água 

A instalação dispõe de água proveniente da rede pública de abastecimento. O consumo de água será 
essencialmente afeto a atividades de tipologia doméstica, ou seja, nos sanitários e balneários, sendo a 
população a servir de cerca de 4 habitantes como referido em 12). 

Admitindo uma capitação diária de 80l por habitante equivalente, os consumos mensais atingirão os 
4,8m3. 

Utilizar-se-á também água para a lavagem de instalações (pavimentos), sendo o processo a utilizar a 
humidificação e varrimento. Estima-se que em média os consumos mensais nestas utilizações atinjam 
1m3. Para esta utilização será consumida primordialmente água pluvial recolhida no vazio de escavação 
da pedreira (ver ponto contaminação de águas e solos). 

A nível de minimização de consumos e controlo deste recurso serão aplicadas as seguintes medidas: 

 Registo mensal dos consumos no contador de entrada para detecção de eventuais fugas ou 
perdas; 

 Sistemas de aspersão de pavimentos com pistola de controlo manual e difusor eficiente; 

 Sensibilização utilizadores para poupança de água nos sanitários e balneários. 

 

Destino de Águas Residuais 

Em conformidade com o exposto anteriormente serão gerados exclusivamente efluentes líquidos de 
origem doméstica. Estes efluentes, devido à sua tipologia, serão integralmente encaminhados para a 
rede de drenagem pública de águas residuais que já serve o local, gerida pelas Águas de Gaia, EM. 
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Em termos quantitativos estima-se a produção de quantidade de efluente similar ao consumo de água 
para utilizações equiparadas a domésticas, ou seja, 0,24m3 / dia. 

A nível de minimização da produção e degradação da qualidade do efluente serão aplicadas as seguintes 
medidas; 

 Sensibilização dos trabalhadores para não efectuarem qualquer descarga de produtos químicos 
em sanitas ou lavatórios; 

 Verificação periódica da estanqueidade dos autoclismos dos sanitários. 

 

Emissões Gasosas 

A actividade a desenvolver nesta instalação não gerará quaisquer emissões gasosas para o exterior 
proveniente de fontes fixas, que estejam abrangidas pelas disposições do Decreto-Lei nº 78/2004 de 3 
de Abril – Regime de Prevenção e Controlo das Emissões de Poluentes para a Atmosfera. 

Existirão contudo emissões difusas, resultantes do manuseamento de inertes potencialmente 
polvorentos, pelo que a empresa encontra-se abrangida por aquele diploma, nomeadamente pelas 
disposições do seu artigo 10º 

As medidas de minimização a aplicar para as emissões difusas de poeiras são as seguintes: 

 Limpeza diária por aspersão e varrimento de caminhos de acesso interiores e zonas de 
circulação; 

 Aspersão da zona de descarga do material, sempre que se justifique; 

 Armazenagem dos contentores com material polvorento em local resguardado; 
 

Resíduos 

Na tabela seguinte especificam-se os resíduos que resultarão directamente da atividade da empresa; 

Tabela 6 – Resíduos gerados na atividade 

TIPO DE RESÍDUO LER ORIGEM QUANTIDADES MÊS 

Óleos de manutenção 13 01 10(*) 

13 02 05(*) 

Manutenção de Equipamento de 
carga (pá carregadora) 

10l 

Trapos de limpeza 15 02 03 Triagem 10kg 

Papel e Cartão 20 01 01 Serviços Administrativos 5 kg 

Resíduos de limpezas diversas  20 03 01 Instalações 50 kg 

Misturas de Resíduos  19 12 12 Triagem 4 t 
1 Lista Europeia de Resíduos aprovada pela Decisão da Comissão 2014/955/UE. 

Os principais resíduos resultantes da atividade serão os resultantes da triagem. Serão constituídos por 
frações não valorizáveis e não directamente classificáveis como inertes. Serão acondicionados em 
contentores de 1m3 devidamente identificados para posterior encaminhamento para operador de 
gestão autorizado. O mesmo acontecerá a alguns trapos de limpeza utilizados na atividade. 

Os equipamentos de movimentação terão manutenção em instalações já existentes na Pedreira, pelo 
que os óleos de motor e hidráulicos resultantes serão de imediato acondicionados e entregues a 
destinatário autorizado no âmbito da Sogilub. 
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No que respeita aos resíduos equiparados a urbanos produzidos na actividade (LER 20 03 01) serão 
depositados em contentor de 800 litros, após o que serão recolhidos pelos serviços municipalizados 
para eliminação. O papel e cartão serão contudo separados e inseridos no circuito de gestão de resíduos 
da actividade da empresa para posterior valorização. 

Como medidas de minimização preconizam-se as seguintes acções: 

 Separação dos resíduos por tipo de modo a promover a valorização posterior; 

 Sensibilização a trabalhadores sobre os vários tipos de resíduos produzidos, forma de 
acondicionamento e minimização de produção. 

 

Contaminação de Águas e Solos 

Todas as zonas de armazenagem e triagem de RCD serão cobertas e com piso impermeabilizado, em 
consonância com os requisitos mínimos previstos no nº3 do artº 8º do Decreto-lei nº 46/2008 de 12 de 
Março.  

Na envolvente do pavilhão existe uma rede de drenagem de águas pluviais, já ligada ao sistema de 
tratamento de águas pluviais (da pedreira). O processo de tratamento consiste na decantação das águas 
residuais através da sua passagem por duas bacias de decantação. As águas residuais tratadas são 
descarregadas numa vala que por sua vez drena para a Ribeira de Canide. A descarga encontra-se 
titulada pela Licença de utilização L012822.2014.RH3 emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

Para minimização de impactes a este nível serão ainda aplicadas as seguintes medidas: 

 Sensibilização aos trabalhadores para actuação imediata em caso de detecção de qualquer 
derrame acidental de óleos ou combustíveis das viaturas. Para o efeito colocar-se-ão baldes com 
material absorvente junto da triagem; 

 Formação dos trabalhadores sobre forma de triagem de resíduos, e seu acondicionamento 
adequado; 

 Limpeza periódica das grelhas e valas de drenagem de águas pluviais; 
 

Ruído 

A área onde a instalação se situa é classificada como Zona Mista para efeito de ruído. 

Não é expectável que a actividade desenvolvida na instalação provoque incomodidade em termos de 
ruído ambiental (emitido para o exterior), para recetores sensíveis, dado que apenas serão utilizados 
equipamentos banais de carga e transporte (pá carregadora e viaturas de carga). 

Embora os equipamentos a usar não sejam potencialmente ruidosos, será dada particular atenção a 
estes aspecto, e aplicadas as seguintes medidas de minimização; 

 Instituição da obrigatoriedade de circular a velocidades reduzidas e de paragem do motor 
sempre que possível; 

 Garantia de funcionamento do equipamento, através de instruções adequadas aos 
trabalhadores, sempre de acordo com as recomendações do fabricante; 

 Manutenção adequada do equipamento; 
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Perturbações de Trânsito e Estacionamento 

As condições de estacionamento na área não serão afectadas, dado que para além de o local 
contemplar espaço para o efeito, a instalação está inserida numa zona com amplos espaços de 
estacionamento. 

No que respeita a condições de trânsito, não existirão perturbações, porquanto todo o movimento de 
carga e descarga é efectuado dentro do perímetro da instalação, afastado de vias públicas. 

 

15. CARACTERIZAÇÃO DA ACTIVIDADE EM TERMOS DE SEGURANÇA 

O principal risco tecnológico resultante da actividade será o de incêndio. Para minimizar este risco serão 
aplicadas as seguintes medidas: 

 Sistema de combate a incêndios constituído por extintor móvel de 50kg de pó químico AB. Este 
extintor, será instalado junto triagem, não obstruídos por qualquer tipo de barreira 
arquitectónica ou outra, e será devidamente sinalizado para facilitar o seu acesso em caso de 
emergência; 

 De acordo com a legislação em vigor, será colocada, em todos os locais aplicáveis desta 
instalação, a sinalização normalizada de higiene e segurança, constituída por sinais ilustrativos 
de Obrigação, de Emergência e de Indicação; 

Os riscos laborais da actividade resultarão essencialmente de: 

 Atropelamento e Esmagamento (circulação de pá carregadora, e viaturas de carga); 

 Quedas de material; 

 Quedas ao nível e em altura (por acumulação de materiais no chão); 

 Movimentação manual de cargas pesadas; 

 Choque com objetos (cargas suspensas); 

 Ruído; 

 Cortes e projecções (triagem manual); 

Para minimizar estes riscos, e outros resultantes da atividade, estão organizados internamente os 
serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho na empresa, aliás à semelhança do que já ocorre na 
pedreira e na instalação de resíduos inertes.  

Para além dos necessários exames médicos periódicos aos trabalhadores efetuados pelo médico do 
trabalho, o responsável pela segurança desenvolverá planos específicos de prevenção de riscos 
profissionais nesta área, onde se incluem ações de formação sobre esta temática. 

Finalmente, e uma vez que nesta actividade não se manuseiam quaisquer resíduos orgânicos ou com 
material biológico, serão praticamente inexistentes os riscos para a saúde pública, derivados da 
exploração da instalação. 

Vila Nova de Gaia 

Maio de 2016 
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ANEXO  I 

 Extrato da Carta de Ordenamento e Condicionantes do PDM de Vila Nova de Gaia 
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Guia ---
Data 1/25/2016

Válida pelo prazo de um ano

N.º 912
Operador web

Requerente Publiambiente, Lda

Local/Rua Avenida Mario Brito

Pretensão Pedido de Informação Prévia

Natureza Operação de loteamento

Alvará nº ---

Lote nº ---

Freguesia
(CAOP) Canidelo

Escala 1:10000

PLANTA TOPOGRÁFICA DE LOCALIZAÇÃO

Planta emitida via internet, apenas válida para a instrução de processos na Gaiurb,EM.
O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto ao deferimento do pedido que vier a ser requerido ou à concessão da respectiva licença.

Cartografia produzida à escala 1:5000 ano 2012

SIMBOLIZAÇÃO
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Guia ---
Data 1/25/2016

Válida pelo prazo de um ano

N.º 912
Operador web

Requerente Publiambiente, Lda

Local/Rua Avenida Mario Brito

Pretensão Pedido de Informação Prévia

Natureza Operação de loteamento

Alvará nº ---

Lote nº ---

Freguesia
(CAOP) Canidelo

Escala 1:5000

PLANTA TOPOGRÁFICA DE LOCALIZAÇÃO

Planta emitida via internet, apenas válida para a instrução de processos na Gaiurb,EM.
O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto ao deferimento do pedido que vier a ser requerido ou à concessão da respectiva licença.

Cartografia produzida à escala 1:5000 ano 2012
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Guia ---
Data 1/25/2016

Válida pelo prazo de um ano

N.º 912
Operador web

Requerente Publiambiente, Lda

Local/Rua Avenida Mario Brito

Pretensão Pedido de Informação Prévia

Natureza Operação de loteamento

Alvará nº ---

Lote nº ---

Freguesia
(CAOP) Canidelo

Escala 1:10000

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL

EXTRATO DA PLANTA DE ORDENAMENTO (CARTA DE QUALIFICAÇÃO DE SOLO)

VER SIMBOLIZAÇÃO ANEXA

Aviso n.º 14327/2009 DR n.º 155, Série II de 12/08/2009

Planta emitida via internet, apenas válida para a instrução de processos na Gaiurb,EM.

O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto ao deferimento do pedido que vier a ser requerido ou à concessão da respectiva licença.
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Guia ---
Data 1/25/2016

Válida pelo prazo de um ano

N.º 912
Operador web

Requerente Publiambiente, Lda

Local/Rua Avenida Mario Brito

Pretensão Pedido de Informação Prévia

Natureza Operação de loteamento

Alvará nº ---

Lote nº ---

Freguesia
(CAOP) Canidelo

Escala 1:10000

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL

EXTRATO DA PLANTA DE ORDENAMENTO (CARTA DE MOBILIDADE E TRANSPORTES)

VER SIMBOLIZAÇÃO ANEXA

Aviso n.º 14327/2009 DR n.º 155, Série II de 12/08/2009

Planta emitida via internet, apenas válida para a instrução de processos na Gaiurb,EM.

O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto ao deferimento do pedido que vier a ser requerido ou à concessão da respectiva licença.
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Guia ---
Data 1/25/2016

Válida pelo prazo de um ano

N.º 912
Operador web

Requerente Publiambiente, Lda

Local/Rua Avenida Mario Brito

Pretensão Pedido de Informação Prévia

Natureza Operação de loteamento

Alvará nº ---

Lote nº ---

Freguesia
(CAOP) Canidelo

Escala 1:10000

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL

EXTRATO DA PLANTA DE ORDENAMENTO (CARTA DE SALVAGUARDAS)

VER SIMBOLIZAÇÃO ANEXA

Aviso n.º 14327/2009 DR n.º 155, Série II de 12/08/2009

Planta emitida via internet, apenas válida para a instrução de processos na Gaiurb,EM.

O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto ao deferimento do pedido que vier a ser requerido ou à concessão da respectiva licença.
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Guia ---
Data 1/25/2016

Válida pelo prazo de um ano

N.º 912
Operador web

Requerente Publiambiente, Lda

Local/Rua Avenida Mario Brito

Pretensão Pedido de Informação Prévia

Natureza Operação de loteamento

Alvará nº ---

Lote nº ---

Freguesia
(CAOP) Canidelo

Escala 1:10000

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL

EXTRATO DA PLANTA DE ORDENAMENTO (CARTA DE EXECUÇÃO DO PLANO)

VER SIMBOLIZAÇÃO ANEXA

Aviso n.º 14327/2009 DR n.º 155, Série II de 12/08/2009

Planta emitida via internet, apenas válida para a instrução de processos na Gaiurb,EM.

O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto ao deferimento do pedido que vier a ser requerido ou à concessão da respectiva licença.
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Guia ---
Data 1/25/2016

Válida pelo prazo de um ano

N.º 912
Operador web

Requerente Publiambiente, Lda

Local/Rua Avenida Mario Brito

Pretensão Pedido de Informação Prévia

Natureza Operação de loteamento

Alvará nº ---

Lote nº ---

Freguesia
(CAOP) Canidelo

Escala 1:10000

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL

EXTRATO DA PLANTA DE CONDICIONANTES(PLANTA DE CONDICIONANTES)

NOTA: Recomenda-se a consulta do documento "Memória Justificativa da Planta de Condicionantes". Simbolização em anexo.

Aviso n.º 14327/2009 DR n.º 155, Série II de 12/08/2009

Planta emitida via internet, apenas válida para a instrução de processos na Gaiurb,EM.

O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto ao deferimento do pedido que vier a ser requerido ou à concessão da respectiva licença.
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Guia ---
Data 1/25/2016

Válida pelo prazo de um ano

N.º 912
Operador web

Requerente Publiambiente, Lda

Local/Rua Avenida Mario Brito

Pretensão Pedido de Informação Prévia

Natureza Operação de loteamento

Alvará nº ---

Lote nº ---

Freguesia
(CAOP) Canidelo

Escala 1:25000

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL

EXTRATO DO ZONAMENTO DA SENSIBILIDADE AO RUÍDO - ANEXO A (PLANTA DE CONDICIONANTES)

Aviso n.º 14327/2009 DR n.º 155, Série II de 12/08/2009

Planta emitida via internet, apenas válida para a instrução de processos na Gaiurb,EM.

O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto ao deferimento do pedido que vier a ser requerido ou à concessão da respectiva licença.
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Guia ---
Data 1/25/2016

Válida pelo prazo de um ano

N.º 912
Operador web

Requerente Publiambiente, Lda

Local/Rua Avenida Mario Brito

Pretensão Pedido de Informação Prévia

Natureza Operação de loteamento

Alvará nº ---

Lote nº ---

Freguesia
(CAOP) Canidelo

Escala 1:50000

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL

EXTRATO DAS ÁREAS PERCORRIDAS POR INCÊNDIOS 1999 A 2006 - ANEXOS B1 A B5(PLANTA DE CONDICIONANTES)

Aviso n.º 14327/2009 DR n.º 155, Série II de 12/08/2009

Planta emitida via internet, apenas válida para a instrução de processos na Gaiurb,EM.

O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto ao deferimento do pedido que vier a ser requerido ou à concessão da respectiva licença.
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Guia ---
Data 1/25/2016

Válida pelo prazo de um ano

N.º 912
Operador web

Requerente Publiambiente, Lda

Local/Rua Avenida Mario Brito

Pretensão Pedido de Informação Prévia

Natureza Operação de loteamento

Alvará nº ---

Lote nº ---

Freguesia
(CAOP) Canidelo

Escala 1:25000

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL

EXTRATO DA CARTA DE ZONAMENTO DE RISCO DE INCÊNDIO - ANEXO C(PLANTA DE CONDICIONANTES)

Aviso n.º 14327/2009 DR n.º 155, Série II de 12/08/2009

Planta emitida via internet, apenas válida para a instrução de processos na Gaiurb,EM.

O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto ao deferimento do pedido que vier a ser requerido ou à concessão da respectiva licença.
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Guia ---
Data 1/25/2016

Válida pelo prazo de um ano

N.º 912
Operador web

Requerente Publiambiente, Lda

Local/Rua Avenida Mario Brito

Pretensão Pedido de Informação Prévia

Natureza Operação de loteamento

Alvará nº ---

Lote nº ---

Freguesia
(CAOP) Canidelo

Escala 1:5000

EXTRATO DA PLANTA DE OUTRAS CONDICIONANTES

VER SIMBOLIZAÇÃO ANEXA

O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto ao deferimento do pedido que vier a ser requerido ou à concessão da respectiva licença.
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Guia ---
Data 1/25/2016

Válida pelo prazo de um ano

N.º 912
Operador web

Requerente Publiambiente, Lda

Local/Rua Avenida Mario Brito

Pretensão Pedido de Informação Prévia

Natureza Operação de loteamento

Alvará nº ---

Lote nº ---

Freguesia
(CAOP) Canidelo

Escala 1:10000

EXTRATO DA PLANTA DE RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL - REN

VER SIMBOLIZAÇÃO ANEXA

D.R. 1ª Série Portaria n.º 788/2009 de 28 de Julho

Planta emitida via internet, apenas válida para a instrução de processos na Gaiurb,EM.

O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto ao deferimento do pedido que vier a ser requerido ou à concessão da respectiva licença.
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Guia ---
Data 1/25/2016

Válida pelo prazo de um ano

N.º 912
Operador web

Requerente Publiambiente, Lda

Local/Rua Avenida Mario Brito

Pretensão Pedido de Informação Prévia

Natureza Operação de loteamento

Alvará nº ---

Lote nº ---

Freguesia
(CAOP) Canidelo

Escala 1:25000

MAPA DE RUÍDO

MAPA DE RUÍDO - NÍVEL SONORO DIURNO - ENTARDECER - NOCTURNO

O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto ao deferimento do pedido que vier a ser requerido ou à concessão da respectiva licença
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Guia ---
Data 1/25/2016

Válida pelo prazo de um ano

N.º 912
Operador web

Requerente Publiambiente, Lda

Local/Rua Avenida Mario Brito

Pretensão Pedido de Informação Prévia

Natureza Operação de loteamento

Alvará nº ---

Lote nº ---

Freguesia
(CAOP) Canidelo

Escala 1:25000

MAPA DE RUÍDO

MAPA DE RUÍDO - NÍVEL SONORO NOCTURNO

O fornecimento desta planta não implica qualquer compromisso quanto ao deferimento do pedido que vier a ser requerido ou à concessão da respectiva licença
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ANEXO  II PEÇAS DESENHADAS 

 Desenho 1 - Planta de localização à escala 1:25000; 

 Desenho 2 – Planta de Localização e Implantação à escala 1:2000; 

 Desenho 3 - Planta de Lay-out: 1:1000 
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7.14 Legislação Diversa relativa ao exercício das atividades da Pedreira da Madalena 

 

Enquadramento Legal e Normativo 

 

A atividade desenvolvida pela indústria extrativa encontra-se devidamente regulamentada e 

enquadrada por um regime jurídico próprio, que define as bases do regime jurídico da revelação 

e do aproveitamento dos recursos geológicos existentes no território nacional, incluindo os 

localizados no espaço marítimo nacional, nomeadamente: 

 

Lei n.º 54/2015 de 22 de Junho da Assembleia da República - Diário da República n.º 119/2015, 

Série I de 2015-06-22. Acedido a 31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt. 

Já o regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais-pedreiras, encontra-se espelhado 

no Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de Outubro do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 

Território - Diário da República n.º 232/2001, Série I-A de 2001-10-06. Acedido a 31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 

Tendo à altura revogado o Decreto-Lei n.º 89/90, de 16 de março. Posteriormente este diploma foi 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro do Ministério da Economia e da Inovação 

- Diário da República n.º 197/2007, Série I de 2007-10-12. Acedido a 31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 

Cria o Sistema da Indústria Responsável, que regula o exercício da atividade industrial, a instalação 

e exploração de zonas empresariais responsáveis, bem como o processo de acreditação de entidades 

no âmbito deste Sistema. 

Decreto-Lei n.º 169/2012 - Ministério da Economia e do Emprego - Diário da República n.º 148/2012, 

Série I de 2012-08-01. Acedido a 31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 

Este diploma foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015 do Ministério da Economia - Diário da 

República n.º 90/2015, Série I de 2015-05-11. Acedido a 31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 

 

O Planeamento e Gestão de Resíduos, englobando todas as tipologias de resíduos e as diversas 

origens, constituem o objetivo das políticas neste domínio do Ambiente, assumindo ainda papel 

de relevo de carácter transversal pela incidência na Preservação dos Recursos Naturais, e em 

outras Estratégias Ambientais. 

 

Decreto-Lei n.º 178/2006 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
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Desenvolvimento Regional - Diário da República n.º 171/2006, Série I de 2006-09-05. Acedido a 31 

jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 

Aprova o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 

n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, 

do Conselho, de 12 de Dezembro. 

Decreto-Lei n.º 73/2011 Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território - Diário da 

República n.º 116/2011, Série I de 2011-06-17. Acedido a 31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, transpõe a Diretiva 

n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos, 

e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos. 

Decreto-Lei n.º 10/2010 do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território - Diário da 

República n.º 24/2010, Série I de 2010-02-04. Acedido a 31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 

Estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos 

minerais e de massas minerais, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º2006/21/CE, 

doParlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março, relativa à gestão dos resíduos das indústrias 

extrativas. 

 

A Avaliação de Impacte Ambiental é um instrumento de carácter preventivo da política do 

ambiente, sustentado na realização de estudos e consultas, com efetiva participação pública e 

análise de possíveis alternativas, que tem por objeto a recolha de informação, identificação e 

previsão dos efeitos ambientais de determinados projetos, bem como a identificação e proposta 

de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão 

sobre a viabilidade da execução de tais projetos e respetiva pós-avaliação. O regime está 

definido no seguinte diploma: 

 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013 do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 

do Território - Diário da República n.º 211/2013, 2º Suplemento, Série I de 2013-10-31. Acedido a 

31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 

Estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (AIA) dos projetos públicos e 

privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo a Diretiva n.º 

2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro, relativa à avaliação dos 

efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente. 
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Decreto-Lei n.º 179/2015 Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia - Diário da 

República n.º 167/2015, Série I de 2015-08-27. Acedido a 31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece o 

regime jurídico da avaliação de impacte ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de 

produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 

n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à 

avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente. 

 

A nível de Segurança e Saúde no Trabalho, o Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde 

no Trabalho define os define os princípios gerais de prevenção, as obrigações dos 

empregadores, o modelo de eleição dos representantes dos trabalhadores, a proteção de grupo 

particulares de trabalhadores, as atividades obrigatórias dos serviços de SST e as modalidades 

de organização. 

 

Lei n.º 3/2014 - Assembleia da República - Diário da República n.º 19/2014, Série I de 2014-01-28. 

Acedido a 31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, que aprova o regime jurídico 

da promoção da segurança e saúde no trabalho, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 116/97, 

de 12 de maio, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 93/103/CE, do Conselho, 

de 23 de novembro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde no trabalho a bordo 

dos navios de pesca. 

Decreto-Lei n.º 162/90 - Ministério da Indústria e Energia - Diário da República n.º 117/1990, Série 

I de 1990-05-22. Acedido a 31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 

Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras. Revoga o 

Decreto-Lei n.º 18/85, de 15 de janeiro. 

 

A atividade de transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem, de âmbito nacional 

ou internacional, em veículos de peso bruto igual ou superior a 2.500 kg, só pode ser exercida 

por empresas, cooperativas, associações ou fundações com fins comerciais licenciadas pelo IMT. 

 

Decreto-Lei n.º 257/2007 Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações - Diário da 

República n.º 135/2007, Série I de 2007-07-16. Acedido a 31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 
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No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 1/2007, de 11 de janeiro, institui o regime 

jurídico aplicável aos transportes rodoviários de mercadorias, por meio de veículos com peso bruto 

igual ou superior a 2500 kg. 

Decreto-Lei n.º 136/2009 Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações - Diário da 

República n.º 109/2009, Série I de 2009-06-05. Acedido a 31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 257/2007, de 16 de junho, aplicável ao regime 

jurídico do acesso à atividade e ao mercado dos transportes rodoviários de mercadorias, por meio 

de veículos com peso bruto igual ou superior a 2500 kg, e regula as operações de cabotagem em 

território nacional. 

 

A utilização de explosivos civis e todas as atividades a ela associadas constituem hoje um 

importante vetor sócio-económico, com fortes implicações no sector mineiro e de extração de 

inertes. 

 

Decreto-Lei n.º 265/94 - Ministério da Administração Interna - Diário da República n.º 247/1994, 

Série I-A de 1994-10-25. Acedido a 31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 93/15/CEE, do Conselho, de 5 de Abril, relativa 

à harmonização da legislação sobre explosivos para utilização civil. 

Decreto-Lei n.º 9/2017 - Administração Interna, Diário da República n.º 7/2017, Série I de 2017-

01-10. Acedido a 31 jan. 2017. 

Disponível em www.dre.pt 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/28/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de fevereiro de 2014 e estabelece requisitos na colocação no mercado de explosivos 

e munições. 

 

Finalmente e no que respeita às vibrações. 

 

NP 2074:2015 - Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas. 
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