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O concelho de Gondomar foi um
importante centro de exploração
do carvão, sobretudo as minas de
S. Pedro da Cova (1802 a 1970).
LOCALIZAÇÃO DO CONCELHO DE
GONDOMAR
- Pertence ao Distrito do Porto;
- Está limitado pelos concelhos do:
Porto;
Maia;
Valongo;
Paredes;
Penafiel;
Vila Nova de Gaia;
Castelo de Paiva;
Arouca.
Localização da Freguesia
de S. Pedro da Cova

Fonte: Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de Gondomar. Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios do Município de Gondomar (Dez. 2006). Caderno II – Informação de Base, p. 37.

LOCALIZAÇÃO DA FREGUESIA DE S. PEDRO DA
COVA NO CONCELHO DE GONDOMAR

S. Pedro
da Cova

MODELO DIGITAL DO TERRENO

CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO
Dois
elementos
estruturantes
responsáveis pela morfologia do
concelho:
• anticlinal tombado que define as
“Serras de Valongo”;
•o rio Douro que delimita Gondomar a
ocidente e reflecte, ao longo do seu
percurso, a influência da tectónica na
região.
Característica principal:
• O escalonamento da altitude de Oeste
para Este e de Sul para Norte;
Maior altitude do concelho (470m) em
Sobreiros (Lomba).
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Serra de Sta Justa – flanco ocidental + 300 m
Serra do Castiçal – 324 m
Serra das Flores – 322 m
Serra de Sta Iria – 416 m
Serra das Banjas – 370 m
Monte Crastro – 192 m

CARTA DE DECLIVES

Os maiores declives são superiores a
30% e correspondem:
• às vertentes dos principais relevos
assinalados;
• ao

encaixe

de

alguma

rede

hidrográfica, destacando-se o rio
Douro.
Os

declives

inferiores

a

15%

verificam-se, sobretudo na parte
Norte do concelho.
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Fonte: Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de Gondomar. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do
Município de Gondomar (Dez. 2006). Caderno II – Informação de Base, p. 39.

LITOLOGIA
As litologias presentes são pouco variadas e
resumem-se, praticamente, a xistos, grauvaques
e granitos, podendo ainda encontrar-se
quartzitos que ajudam a definir alguns relevos.

Bagim do Monte

Rio Tinto

Predominância
do
Complexo
grauváquico,
ante-ordivícico
e
matamórficas derivadas.

Fânzeres

Valbom

Gondomar
(São Cosme)

São Pedro da
Cova

xistoséries

Os sistemas Silúrico, Ordovícico e Carbónico
estão presentes na parte oriental do concelho;

Jovim

Foz do
Sousa

Covelo

As formações graníticas a Noroeste.
Melres
Medas

Lomba

Terraços fluviais, formações de areias e
cascalheiras de praia e formações aluvionares,
aparecem-nos junto dos principais cursos de
água - rios Douro, Ferreira e Sousa.

Cavalete do Poço de S. Vicente

Escombreira do Poço de S. Vicente
S. Pedro da Cova

As minas de S. Pedro da Cova fazem parte da Bacia Carbonífera do Douro (Norte de Portugal).
A bacia carbonífera que se insere no couto mineiro de S. Pedro da Cova, apresenta uma extensão
de 4 Km e larguras que oscilam entre 10 a 330 metros (J. Freire, 1981).
O Poço de S. Vicente corresponde ao sector central do couto mineiro de S. Pedro da Cova (1921).

FORMAÇÃO CARBONÍFERA ESTEFANIANA DO NORTE DE PORTUGAL
BACIA CARBONÍFERA DO DOURO.
Estende-se desde o concelho da Maia até ao concelho de Viseu

Na bacia carbonífera do Douro os carvões – antracites – tinham uma composição bastante
variável, com elevada percentagem de cinzas e uma notável percentagem de enxofre (M. Guedes, 2001).
Fonte: Freire, J (1981) - Bacia Carbonífera do Norte de Portugal. Os jazigos de S. Pedro da Cova e do Pejão.

AS ESCOMBREIRAS DAS MINAS DE CARVÃO
No caso das minas de carvão, um dos
principais problemas ambientais relaciona-se
com a acumulação dos resíduos da exploração
– as escombreiras.
Escombreiras abandonadas desencadeiam
impactes ambientais diversos nas unidades
territoriais onde se situam.
A observação do terreno de implantação das
escombreiras em S. Pedro da Cova, leva-nos a
acreditar que o método utilizado na
construção das mesmas foi o da construção
livre que se caracteriza por apresentar um
talude coincidente com a inclinação máxima
que permita a estabilidade dos taludes.
Do ponto de vista geotécnico, este método
utilizado, apresenta-se como o mais
desfavorável.

Escombreira junto ao Poço de S.
Vicente – S. Pedro da Cova
Complexo Desportivo

O Poço de S. Vicente abriu em 1921 com a
orientação técnica do Engº Carlos Barros e
a sua exploração atingiu 157 metros de
profundidade.
A mina encerra em 1970.

Cavalete do Poço de S.
Vicente

Cavalete do Poço de S. Vicente – S. Pedro da Cova

ESCOMBREIRA EM AUTOCOMBUSTÃO EM S. PEDRO DA COVA
(31 Out. 2007)

31 Out. 2007

31 Out. 2007

Enxofre acumulado

31 Out. 2007

A causa da combustão lenta das escombreiras...
OS INCÊNDIOS FLORESTAIS (?)

OS INCÊNDIOS FLORESTAIS EM
GONDOMAR (de 1990 a 2006)

São as áreas onde predomina o uso
florestal e onde os declives são mais
acentuados, nomeadamente as encostas
das Serras que limitam a Este o
concelho, as mais atingidas.
A freguesia de S. Pedro da Cova foi
afectada por incêndios florestais em
2000; 2003 e 2006.
É provável que o incêndio de 2003
tivesse sido a causa da combustão lenta
em que se encontra há, pelo menos, 7
anos, a escombreira do Poço de S.
Vicente.

Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de Gondomar (2006), p. 53.

ESCOMBREIRA EM AUTOCOMBUSTÃO EM S. PEDRO DA COVA
(18 Março 2010)
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IMPACTES DA COMBUSTÃO
LENTA DA ESCOMBREIRA

Complexo Desportivo

• “subsidência” ou abatimento da escombreira –
resulta das características da distribuição de tensões
no interior da escombreira que, devido à combustão,
vai criando vazios para onde se deslocam as
escórias supra ou adjacentes (L. Rodrigues, 2001);
• degradação do solo: temperaturas elevadas à
superfície (?); a abertura de fendas e a fragilidade do
material podem tornar o terreno movediço;
• possibilidade de contaminação do solo e da água
devido ao enxofre acumulado à superfície do solo por
combustão das escórias de carvão sulfuroso;
• contaminação do ar (cheiro intenso a enxofre);
• a área de coberto vegetal que ainda existe, vai
sendo destruída por queima das raízes no interior do
solo;
• na eventualidade de existir construções (Complexo
Desportivo?) sobre as escórias, a combustão lenta da
escombreira pode continuar por vários anos,
podendo, em profundidade, prolongar-se até ao
edificado e provocar danos irreparáveis (colapso das
construções).

CONCLUSÕES...
• Sabemos o quão importante é a redução de emissões de dióxido de carbono, óxidos de azoto
e enxofre para a atmosfera. Os agentes decisores do planeamento e ordenamento do território
têm, para esta áreas, de encontrar medidas eficazes para a mitigação deste problema.
• A combustão lenta das escombreiras acentua, necessariamente, os processos de erosão
hídrica, os movimentos de vertente e a lixiviação dos resíduos minerais com a consequente
formação de águas ácidas.
• O Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), que figura no Dec. Lei nº 270/2001,
de 6 de Dezembro, é o documento técnico constituído pelas medidas ambientais e pela
proposta de solução para o encerramento e recuperação paisagística das áreas exploradas.
• A recuperação paisagística do antigo couto mineiro de S. Pedro da Cova está ainda longe de
ser feita...Refira-se, no entanto, que a Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) tem um
projecto de recuperação para o Poço de S. Vicente, intitulado “Projecto e Obra da antiga mina
de S. Pedro da Cova”, cujo período de intervenção estava planificado para 2008-2013,
apresentando como actividades previstas:
- a defesa e protecção de património edificado relevante;
- consolidação de escombreiras;
- modelação parcial da corta.

• No dia 19 de Março de 2010, na sequência das várias acções do
Movimento Cívico em Defesa do Património Histórico-cultural de S. Pedro
da Cova, o Cavalete do Poço de São Vicente foi classificado como
monumento de interesse público (MIP) e a instalação do Couto Mineiro,
freguesia de S. Pedro da Cova, concelho de Gondomar, distrito do Porto,
foi fixada como a respectiva zona especial de protecção, conforme
publicação no Diário da República (Portaria n.º 221/2010):

"A classificação do cavalete de extracção de carvão e instalações do poço de São Vicente da
Mina de São Pedro da Cova justifica-se pelo valor histórico, técnico-construtivo e social. O
cavalete e toda a paisagem do antigo couto constituem hoje o principal suporte de memória da
importante actividade mineira que se desenvolveu desde o início do século XIX em São Pedro
da Cova. As instalações do antigo couto mineiro evocam o mundo duro do trabalho nas minas
e são por isso um verdadeiro monumento ao trabalho. Releva-se o impacte cenográfico, a
raridade e a exemplaridade do cavalete em betão armado, construído em 1934 com 38 m de
altura, exemplar notável de construção industrial que atesta a elevada qualidade e capacidade
de concretização da engenharia nacional."
Diário da República, 2ª Série, nº 55, 19 de Março de 2010

MAS...
A FACE OCULTA DO PERIGO CONTINUA PRESENTE...
...À ESPERA DO AZAR...

