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RESUMO 
 
A pedreira Norte do Cabo Mondego foi aberta numa sequência constituída por uma alternância de 
calcários, calcários margosos e margas do Batoniano médio-superior e do Caloviano (Jurássico 
médio). A exploração desta pedreira, que se desenvolveu principalmente nas décadas de cinquenta e 
sessenta, esteve relacionada com a construção da nova fábrica de cimento e com o incremento da 
indústria cimenteira local. 
O propósito fundamental das acções de recuperação a eventualmente desenvolver na pedreira Norte 
do Cabo Mondego seria a preservação dos aspectos geológicos considerados mais relevantes, minorar 
os resultados e as consequências da actividade extractiva, bem como salvaguardar alguns dos 
aspectos naturais e paisagísticos que foram afectados pela exploração tentando, deste modo, a 
integração harmoniosa da área explorada na paisagem envolvente do Cabo Mondego. 
 
ABSTRACT 
 
The Mondego's Cape Northern quarry was opened in a sequence constitued by an alternation of 
limestone, marly-limestone and marls from the middle-upper Bathonian and Callovian (middle-
Jurassic). The exploitation of this quarry, which took place mainly in the 50's and 60’s, was partly 
due to the construction of a new cement plant and to the development of the local cement industry. 
The main purpose of the environmental rehabilitation measures likely to be developed in the Cape 
Mondegd s Northern quarry would be to preserve the most relevant geological aspects, to lessen the 
results and consequences of extracting activity, as well as to preserve natural and landscape features 
which are affected by exploitation, in an attempt to achieve an harmonious integration of the 
exploited area Cape Mondego's surrounding environment. 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Ao fazer o trajecto ao longo da Estrada Nacional nº 109-B e do designado Caminho de Enforca-Cães, 
observa-se uma paisagem que evidencia um baixo valor estético, o que é parcialmente consequência 
do incêndio que se desenvolveu na serra da Boa Viagem em Julho de 1993. É neste ambiente que se 
enquadra a designada pedreira Norte que foi aberta para responder às crescentes necessidades da 
indústria cimenteira entretanto ali implantada. 
 
As dificuldades para proceder à recuperação das antigas pedreiras de que resulta o consumo de 
praticamente todo o material extraído, e que se desenvolveu durante muito tempo (como é o caso do 
Cabo Mondego) são significativas, uma vez que todo ou quase todo o material extraído foi utilizado 
no fabrico do cimento e/ou da cal hidráulica. Assim, verifica-se que na generalidade das situações 
não existe material em quantidade suficiente de modo a permitir que venha a ser possível o posterior 
enchimento, total ou parcial, do vazio deixado pela escavação. 



A recuperação que se admite eventualmente vir a desenvolver na pedreira Norte destina-se a permitir 
a reconstituição do coberto vegetal existente de modo a que, em locais previamente definidos, seja 
possível colmatar as “feridas” originadas pela exploração cimenteira e, ao mesmo tempo, a 
salvaguarda dos afloramentos que possam apresentar aspectos geológicos com interesse didáctico 
e/ou científico. O tipo de acções a desenvolver, que teriam a finalidade de minimizar os impactos 
ambientais, deveriam eventualmente passar pela estabilização dos taludes instáveis, construção de um 
aterro, pelo enquadramento paisagístico e pela preparação do terreno para a plantação de espécies 
autóctones. Numa fase eventualmente posterior, deveria proceder-se à implantação de um sistema de 
trilhos que possibilitem a observação da geologia, da flora e que também possam contribuir para o 
lazer, para a manutenção física e para a observação. Também se considera importante implantar um 
conjunto de painéis informativos a eventualmente introduzir em locais previamente definidos. Assim, 
admite-se que seja possível fornecer ao visitante uma informação simultaneamente simples e precisa, 
mas ao mesmo tempo elucidativa, dos aspectos de índole geológica que sejam considerados mais 
importantes. 
 
2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 
 
O sector em estudo enquadra-se no subdomínio setentrional da Orla Meso-Cenozóica Ocidental 
Portuguesa (Soares e Rocha, 1984). A área onde se localiza a pedreira Norte - o Cabo Mondego - 
constitui o terminus ocidental da Serra da Boa Viagem. Este acidente morfológico, com uma direcção 
WNW-ESE, apresenta uma estrutura monoclinal arqueada e mergulhante para Sul e uma direcção 
subparalela ao eixo da serra. A Serra, da Boa Viagem é constituída por um conjunto de unidades 
jurássicas que compreendem litologias essencialmente carbonatadas, gresosas e greso-calcárias (fig. 
1). 
 

 
Fig. 1 - Esboço geológico do Cabo Mondego (adaptado de Bernardes, 1992) 



 
 
3. PEDREIRA NORTE 
 
Esta antiga exploração que se localiza a uma centena de metros a Norte da pedreira Sul (fig.2), foi 
aberta numa sequência constituída por uma alternância de calcários, calcários margosos e margas do 
Batoniano médio-superior e do Caloviano (Jurássico médio). Confina a nascente e a Norte com a 
E.N. no 109-B e com um caminho de acesso à povoação da Murtinheira denominado “Enforca-Cães”, 
a Sul com as instalações mineiras de carvão (actualmente desactivadas) e a poente com o Oceano 
Atlântico. A implantação desta pedreira ficou a dever-se ao facto de entretanto ter sido construída um 
nova fábrica de cimento nas imediações e de ser necessária matéria prima para a alimentar. Como 
resultado da exploração que se desenvolveu ao longo de vários anos, a configuração da pedreira foi 
progressivamente modificada até ficar uma escavação com a forma apresentada na figura 3. Durante 
os anos de 1985 a 1998 esta antiga pedreira foi utilizada, pelo município da Figueira da Foz, para 
deposição de Resíduos Sólidos Urbanos (R.S.U.). 
 

 
 
Fig. 2 - Vista aérea das pedreiras norte (1) e sul (2) do Cabo Mondego (Pinto, 1997) 

 
3. 1. Análise da estabilidade dos taludes 
 
A extracção que se desenvolveu na pedreira Norte recorreu à utilização de cargas explosivas, 
desenvolveu-se em várias frentes de ataque. Alguns dos taludes resultantes dessa actividade 
apresentam em função da sua atitude, da altura, da atitude das principais superfícies de 
compartimentação e da intensidade de compartimentação, indícios e manifestações de instabilização 
que se têm evidenciado, principalmente, pela ocorrência de desmoronamentos. Assim, a planificação 
de toda e qualquer actividade tendente a recuperar ou a requalificar o local tem que ter em atenção, 
entre outras, a análise da estabilidade dos taludes de escavação. 
 



 
 
Fig. 3 - Projecção isométrica da pedreira Norte e dos respectivos taludes (Pinto, 1997) 

1 - Talude A; 2 - Talude B; 3 - Talude C; 4 - Talude D; 5 - Depósito de R.S.U.; 6 - Caminho de 
"Enforca-Cães"; 7 – E.N. nº 109-B; 8 - Oceano Atlântico. 
 
 
Os principais factores conducentes à instabilização dos taludes ocorrentes na pedreira Norte são a 
atitude da estratificação, a fracturação, o diaclasamento (famílias existentes, a alteração, o 
espaçamento, a rugosidade, a ondulação e o enchimento), aos quais se alia uma significativa 
heterogeneidade litológica e mecânica. 
 
Devido à sua localização, próximo do litoral, o maciço rochoso está submetido à acção permanente da 
humidade, dos ventos mareiros, da precipitação e das vibrações originadas pelo embate das ondas 
sobre as falésias que estão localizadas muito perto das várias antigas frentes de desmonte. Igualmente 
importante se consideram as consequências decorrentes das vibrações desenvolvidas por acção da 
circulação dos veículos pesados de transporte de material para as instalações da fábrica de cal 
hidráulica, bem como as devidas às explosões que ocorrem nas explorações que existem nas 
imediações. Como consequência destas acções, que podem actuar em conjunto ou isoladamente, os 
taludes abandonados vão sofrendo uma degradação progressiva de que resulta principalmente o 
desmoronamento de blocos compartimentados essencialmente por acção conjugada do diaclasamento 
e da estratificação. 
 
A análise das superficies de compartimentação (principalmente diaclases) revelou a existência de 
quatro famílias predominantes, designadas respectivamente por DN1, DN2, DN3 e DN4 e cujos 
valores médios das atitudes são os seguintes: 
 

DN1 - N 25º E, 60º SW; DN2 - N 60º W, S.V.; 



DN3 - N 65º E, 75º W e DN4 - N 16º W, 65º SW. 
 
A estratificação (S0) apresenta uma atitude média de N 25º E, 38º SE. 
 
As diaclases apresentam-se afastadas (F2) para as famílias DN1 e DN4 e medianamente afastadas 
(F3) para as DN2 e DN3. As diaclases pertencentes a DN1 e DN3 apresentam-se rugosas e 
irregulares, por vezes onduladas, com a abertura preenchida por uma brecha carbonatada de cor 
amarelada, dura, fracturada, ou mais raramente por filonetes de calcite, por vezes cristalizada em 
cristais escalenoédricos de cor branca que chegam a atingir, em algumas zonas, mais de 10 mm de 
largura; estes veios de calcite apresentam crostas limoníticas, provavelmente resultantes de placagens 
de pirite que são frequentes nas superfícies das diaclases e facilmente observadas nas frentes em 
exploração. 
 
3. 1. 1. Taludes A e B 
 
Litologicamente predomina uma sequência alternante constituída por calcários margosos e margas, 
muito fracturados (F3-F4). No talude A, a esta sequência, segue-se uma outra de natureza margo-
calcária após o que se desenvolve uma alternância de camadas de calcários margosos e de margas 
com espessuras que variam entre os 0,20 m e os 0,40 m (Rocha et al., 1981). A parte superior do 
talude é coberto por um depósito areno-pelítico com intercalações conglomeráticas (“Depósitos do 
Cabo Mondego”), o qual se encontra em alguns locais recoberto por tufos de vegetação (retalhos do 
matorral baixo aerohalino). Não se observaram exsurgências nem humedecimentos na superfície do 
talude. 
 
No talude A, as diaclases pertencentes à família DN1 apresentam-se parcialmente abertas a abertas, 
enquanto que no talude B as camadas têm espessuras que variam entre os 0,10 m e os 0,50 m; a 
família DN1 é caracterizada por apresentar diaclases preenchidas por calcite e as famílias DN2 e 
DN3 são-no pelas manchas limoníticas que se observam nas extremidades destas fracturas. 
 
No talude B, a intensidade de compartimentação permite a individualização de blocos com dimensões 
máximas da ordem dos 0,10 m a 0,40 m. A concentração destes blocos na base do talude é indicadora 
da instabilidade que apresenta a sua superfície e que, pela acção dos agentes externos, tendem a 
desprender-se. Nos meses de inverno foram detectados zonas pontuais com um grau de 
humedecimento e uma pequena exsurgência, confinados aos níveis margosos e que não ocorrem no 
período estival. 
 
3.1.2. Taludes C e D 
 
A grande quantidade de cornijas e consolas existentes na face do talude resultam das diferenças de 
litologia e de competência do maciço, aliadas a uma elevada fracturação (F3-F4), o que provou o 
desprendimento de pequenos blocos que se podem observar acumulados na sua base. 
 
Tal como acontece nos taludes anteriores, é possível reconhecer aqui as principais famílias de 
fracturas já referenciadas anteriormente. Nos períodos de maior precipitação observou-se o 
humedecimento de alguns locais dos taludes C e D, os quais estão preferencialmente localizados nos 
níveis margosos muito fracturados (F4-F5), o que não aconteceu nas épocas de Verão. 
 
Os taludes C e D constituídos por uma espessa série calcários margosos e margas escuras que passarn 
no topo a calcários compactos e margas (Caloviano). A face do talude dispõe-se subparalelamente ao 
sistema DN1, o que constituiu um agente facilitador do desmonte. 
 
Na crista do talude observam-se, em alguns sectores, aspectos de carsificação. 
 



 
3.1.3. Tipos de instabilidade 
 
Tendo em atenção a atitude das superfícies das várias frentes, as atitudes das principais famílias de 
diaclases, as informações verbais transmitidas pelo pessoal técnico da CIMPOR, fez-se a análise do 
potencial de instabilização nos diversos taludes existentes. 
 
No talude B podem ocorrer pequenos deslizamentos em cunha entre DN1/DN3 e, eventualmente, 
entre DN3/DN4 que se encontram na situação de equilíbrio limite. Podem ocorrer também 
movimentos de blocos ao longo do plano DN1. 
 
No talude C podem, esporadicamente, ocorrer pequenos movimentos de blocos entre DN1/DN3 
(situação de equilíbrio limite). Igualmente no talude D podem ocorrer movimentos de blocos 
originados por DN1 e podem existir movimentos de blocos entre DN2/DN4 e DN1/DN3. 
 
No entanto, outros tipos de movimentos podem ocorrer nas diversas frentes desta exploração. A 
existência de consolas, por vezes proeminentes, sobre os níveis margosos mais brandos (com os quais 
por vezes alternam), aliada a uma intensa fracturação, pode provocar o desmoronamento destas 
mesmas consolas quer por acção gravítica, quer por forte precipitação. 
 
No talude A, em que aparece um maciço terroso, podem ocorrer deslizamentos do tipo circular, os 
quais a existirem virão a afectar os depósitos de vertente. É possível a existência de fracturas de 
tracção e de desagregações de blocos, no topo dos taludes, com maior frequência durante os meses de 
inverno. 
 
3.1.4. Acções de recuperação 
 
A forma como se efectuou o desmonte durante a fase de exploração desta pedreira vai condicionar a 
modalidade de recuperação a ser eventualmente aplicada a qual, neste caso, passaria pela construção 
de um aterro com um talude que apresente uma face com um inclinação suave de modo a que o vazio 
possa ficar parcialmente preenchido. O material utilizado na construção do aterro deveria ter origens 
e constituições variáveis tais como: blocos resultantes do desmoronamento e da limpeza dos taludes 
instáveis, de escavações, material retirado das frentes de ataque e não utilizado no fabrico da cal 
hidráulica e entulhos previamente seleccionados e provenientes do desmantelamento de obras de 
engenharia. 
 
As faces deveriam ser recobertas por solo ou por material com uma composição e textura semelhantes 
à dos depósitos de vertente existentes nas imediações. A obra que se propõe executar poderia vir a ter 
uma configuração como a apresentada na figura 4. 
 
No talude deveria, também, implantar-se um sistema de drenagem superficial no topo, segundo o 
pendor, e na sua base. Este sistema deveria englobar caleiras drenantes de diferentes diâmetros, em 
betão e com a forma de meia cana ou em forma de V, bem como caixas colectoras (base do talude). 
Sugere-se, também, a implantação de um sistema de drenagem no interior do talude. 
 
Na face do novo talude deveria implantar-se vegetação idêntica à que existe no coberto vegetal das 
zonas limítrofes (matorral baixo aerohalino) com espécies tais como tamargueira, pistácio, murta, 
tojo, carvalhiça, etc.. 
 
De modo a incrementar a estabilização da face do talude deveria aplicar-se na superfície do terreno as 
espécies existentes nas imediações tais como o pinhal bravo e o misto.  
 
 



 
Fig. 4 - Proposta de recuperação da pedreira Norte do Cabo Mondego (Pinto, 1997) 
 
1 - Aterro; 2 - Zonas pedestres; 3 - Gabiões; 4 - Drenagem superficial (caleiras drenantes);  
5 - Drenagem interna; 6 - Caixas colectoras de águas pluviais. 
 
 
Estes arboretos destinar-se-iam a permitir a constituição de ecrãs que interromperiam a tonalidade 
cromática do talude e também a sua continuidade. Esta acção poderia ser conseguida através de 
painéis de vegetação arbustiva e arbórea a implantar em locais previamente definidos ao longo do 
talude, bem como no interior da pedreira, de forma a minimizar a agressão visual e a proporcionar um 
melhor enquadramento paisagístico. 
 
As cristas dos taludes deveriam ser submetidas a um tratamento de forma a adoçá-las, após o que se 
deveria proceder à implantação de espécies vegetais tendentes a colonizar as superficies e atenuar, 
também, a forma e o contraste entre a crista do talude e a vegetação envolvente. Sugere-se a 
construção de um sistema de trilhos pedestres que contornem a face superior dos taludes de modo a 
ser possível efectuar a observação da passagem do Batoniano superior e Caloviano. A frente onde se 
pode observar esta passagem deveria vir a ter, na berma, um sistema informativo constituído por 
painéis que informem o visitante sobre os aspectos de índole estratigráfica, paleontológica e 
paleoambiental do Jurássico médio (fig. 5). Ao longo do talude deveriam também ser construídos 
trilhos e implantadas zonas destinadas ao lazer e à observação da paisagem. 
 
Devido à sua proximidade com a E. N. nº 109-B, as cristas dos vários taludes deveriam ser protegidas 
por uma rede com cerca de 2 m de altura, a qual poderia ser disfarçada pela instalação de painéis. 
 



 
 

Fig. 5 - Pormenor da proposta de recuperação da pedreira Norte do Cabo Mondego. Esquematização de painel infomativo (Pinto, 1997) 



 

 
 

Fig. 6 - Esboço do aspecto geral da pedreira Norte após a realização dos trabalhos de recuperação (Pinto, 1997) 



O aspecto geral desta pedreira, após a recuperação proposta, pode ser visualizado através do esboço 
representado na figura 6. 
 
3.1.5. Remediação do "aterro sanitário" 
 
Como se referiu anteriormente, a pedreira Norte, depois de desactivada, passou a ser utilizada, desde 
1985, pelo Município da Figueira da Foz, como um "aterro sanitário". 
 
A recuperação de um aterro sanitário indevidamente executado, pode ser conseguido por diversos 
métodos, que vão desde a remoção dos RSU para um local adequado, à remoção e posterior 
redeposição dos resíduos no próprio local depois deste se encontrar devidamente recuperado, até ao 
controlo dos fluxos de gases e de lixiviados originados pela decomposição, juntamente com o 
isolamento destes com barreiras protectoras (Marsh e Garnham, 1996). Qualquer destes métodos 
devem ser função do local, do volume dos resíduos, dos custos, etc.. 
 
O "aterro sanitário" foi recentemente desactivado, devido ao facto de ter entrado em funcionamento 
um novo sistema a ser utilizado pelo município da Figueira da Foz, tendo-se procedido em simultâneo 
com a sua desactivação à realização de obras de selagem do mesmo. 
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