
2005 11:18 FAX 213232566 MCOTA-GAB.APOIO 141002

MOOSTÉRIO D0,AMBIENTE, DO ORDENAMEN1:° DO TERRITÓRIO E DO
PESENVOLVlMENTO REGIONAL

Gabinete do Ministro

Declaração de Impacte Ambiental (DIA)

"Pedido de atribuição de concessão de exploração d~ quartzo e feldspato,
denominada "Mina do Barroso""

Projecto de Execução

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de

Avaliação de Impacte Ambienta! (AIA) do projecto "Pedido ~e atribuição de concessão

de exploração de qua.rtzo e feldspato, denominada "Mina do Barroso"", que decorreu

em fase de projecto de execução, situado no' freguesia de Covas do Barroso, concelho
,

de Boticas, emito <ieclaração de impacte ambiental (DIA) favorável condicionada:

À compatibirização do projecto, ao nível da beneficiação dos acessos às áreas

de exploração, com o regime de Reserva Ecológica Nacional (REN) em vigor'.

O entreposto, a unIdade de brítagem móvel e as instalações sociais, não

deverão localizar-se fora das áreas definidas para exploração nem em áreas

de REN. A sua localIzação deve ainda ser confinada ao menor espaço

possrvel, minimizando ao .máximo os impactes associados;

À obtenção ~e uma declaração de compromisso a Câmara Municipal de

Boticas. relativa à criação do espelho de água, por forma a salvaguardar

questões de salubridade e de segurança, de acordo com o n.o 3 do artigo 400

do regulamento do plano director muni~ipal de Boticas;

À apresentação à Autoridade de AIA, previamente ao licenciamento. de

cartografia, no mínimo à escala 1:10000; dos alargamentos e zonas de

cruzamento de viaturas nos acessos aos núcleos de exploração com inserção

das ocorrência patrimbniais;

A apresentação à Autoridade de AIA. previamente ao licenciamento, da

localização do entreposto onde será depositado o material explorado, com a

identificação do acesso e avaliação dos impactes mais significativos

associados;

Ao cumprimento das medidas de minimização e planos de monitorização, que

.se especificam em anexo.
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2.

Os relatórios de monitorização devem dar cumprimento à legislação em vigor,

nomeadamente à Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril.

24 de Março de 2005

o Ministro do Ambiente. do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Reglonai

~ ~ ~ '--' ~ 6...L~9'-,--- '" ""
(Francisco Nunes Correia)
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MINIsTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabine~ do Ministro

'ANEXO A DIA RELAT{VA AO PROJECTO .0 E, EXECUÇÃO DO I'PEDIDO DE
~ -~

ATRIBUIÇAO DE CONCESSAO DE EXPLORAÇAO DE QUARTZO E FELDSPATO,

DENOMINADA I'MINA DO BARROSO""

Lavra:

1

Implementar'o faseamento de exploração e de recuperação adequado, em conformidade

com o estabelecido no Plano de Mina, de modo a' promover a revítalização. das áreas

intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível.

2. Considerando que as áreas de exploração se encontram em terrenos submetidos' a

Regime Florestal, o planeamento e execução do projecto, deverá ter a participação e

acompanhamento da Circunscrição Florestal do Norte.

Confinar ao menor espaço possível as acções respeitantes à exploração; limitando ~s

áreas de intervenção para que estas não extravasem e afectem. desnecessariamente, as

zonas limítrofes.

3.

Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos

trabalhos e garantir que estas são convenientemente replantadas no mais curto espaço çe

tempo possível.

4.

Desenvolver a desmatação e decapagem dos terrenos, na fase de implantação das

estruturas, no mfnimo período de tempo possível, por forma a diminuir, o grau de

perturbação das ,comunidades biológicas. Estas operações deverão ser realizadas fora do

período mais sensível para a reprodução da maioria das espécies (Primavera).

5.

6. Evitar o derrube de árvores e maciços arbóreos em torno das zonas não afectadas, de
,

modo a constituir uma barreira de protecção pelo perím~tro do terreno, que deverá ser

reforçada através do transplante de alguns exemplares retirados da área a utilizar para a

exploração. Dever-se-á ter especial atenção às zonas da exploração que fazem fronteira

com habitats mais sensíveis, como por exemplo a vegetação ribeirinha ou os matos bem

conservados.

Proceder à decapagem' e armazenamento da cam8;da superficial do solo nas pargas

demarcadas nas plantas de projecto, para posterior utilização dos trabalhos de

recuperação paisagística.

7.
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8. Definir. clara e antecipadamente, os locais' de deposição dos depósitos de materiais, da

terra viva decapada (pargas) e dos depósitos de estéreis, e respectivos percursos entre

estes e as áreas de depósito final.

9. Retirar o solo por horizontes, que deverão permanecer em pargas par~ evitar a erosão.
~

10.. çonstruir bacias de decantação que diminuam o transporte de sedimentos das águas

bombeadas do fundo das cortas para a rede de drenagem natural. Deverá existir

manutenção periódica destas bacias, por forma a garantir a eficiência do processo de

decantação.

11. Implementar as medidas de minimização que constam no Plano de Mina, nomeadamente

sistemas de drenagem das águas pluviais, desvios de pequenos troços de linhas de água e

modelação adequada das escombreir~s definitivas.8
12. Implementar uma adequada rede de drenagem das águas pluviais nas bermas dos

acessos à área de intervenção do projecto.

13. Não permitir actividades das quais. possa resultar a introdução de solutos tóxicos

perigosos, nomeadamente o armazenamento e manipulação dessas substâncias.

14. Não utilizar recipientes contendo combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias nocivas

ou perigosas para o ambiente em condições que não garantàm a protecção do solo.

15. Proibir expressamente a realização de quaisquer 'tarefas de manutenção de máquinas,

equipamentos ou viaturas. bem como o seu reabastecimento de- combustível, fora dos

locais previstos para o efeito.

16. Efectuar a manutenção periódica das fossas sépt)cas que recebem os efluentes das

instalações sociais, nomeadamente o seu esgotamento.

.

17. Vedar e sin~lizar todo o perímetro da área de ex~loração, de forma a limitar o mais

possível a entrada de estranhos na mina e, desta forma, evitar acidentes.

18. Implementar uma correcta gestão e manuseamento dos resfduos e efluentes produzidos e

-associados à mina, nomea,damente. 61eos e combustíveis, resíduos sólidos e águas

residuais, através da sua recolha e condução a depósito/destino final apropriado,

reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e contaminações.

19- Realizar acções de formação e divulgação ambienta! e patrimonial aos trabalhadores da

mina sobre as normas e cuidados a ter em conta no decorrer dos trabalhos,

nomeadamente com vista ao cumprimento das condições apresentadas na presente DIA e

demais legislação ambiental aplicável.
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20. Assegurar o correcto cumprimf}nto das normas de segi,Jrança e sinalizaç~o de obra~ na: via

publica, tendo em vista a minimízação das pel1urbações na actividade d~s povoações

envolventes. ...

Expedição/Transporte de Material:

21. 

Instalar. à saída da área de exploração, um adequado sistema de lavagém dos rodados

das viaturas.

22. 

Garantir que no transporte de materiais os mesmos são bem acondicíonadados, com vista

a (edu~ir a emissão de poeiras ao longo do seu percurso.

23. 

Manter os acessos em boas condições de transitabilidade.. por aplicação de tout venant.

24. 

Regar, regulare sistematicamente, durante as épocas mais secas, os acessos à mina, de

forma a minimizar a emissão de poeiras.

25. 

Reduzir a velocidade e limitar os sinais sonoros na travessia de locais de habitação.

devendo a circulação ser efectuada com luzes de médios ligadas.

Protecção do Património Arqueológico e Arquitectónico

26. 

Prospecção arqueológica sistemática, após a desmatação, de forma a colmatar as lacunas

de conheCimento.

27. Em caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das

ocorrências então identificadas deverão ser efectuadas sondagens de' diagnóstico. Do

mesmo modo, deverá realizar-se um ajustamento das diversas infra-estruturas conexas ao

empreendimento que provoquem'. qualquer tipo de impacte negativo nas ocorrências

patrimoniais identificadas na presente fase do projecto.

28. 

Sinalização de todas as ocorrências que se situem a menos de 100m das frentes de obra,

.de modo a garantir a sua conservação.

29. 

Vedar a ocorrência 1 (rocha com covinhas), uma vez que se encontra nos Ilmítes da

exploração.

30. 

Por se situarem junto a caminhos actuais, passíveis de serem utilizados na constru9ão e

exploração da mina deverão ser sinalizadas as ocorrências 8 (exploração mineira), 9 (casa

apoio agrícola), 10 (via), 11 (casa apoio agrícola), 13 (casa florestal), 14 (estela), 15

(mamoa), 16 (mamoa), 17 (estrutura de apoio agrícola), 18 (reservatório de água). Todas

estas ocorrências deverão ser alvo de acompanhamento arqueológico, com excepção das

9,11,13e18.
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31. Registo gráfico e fotográfico e elaboração de memória descritiva das ocor~ências 2

(represa), 3 (muro-apiário), 4 (estruturas de apoio agrícola), 5 (canal), 6 (abrigo); 7 (muros-

apiários), 9 (casa apoiq agrícola), 11 (casa apoio agrícola), 13 (casa florestal), 17 (estrutura

de apoio agrícola), 18 (reservatório de água). Deverá também ser efectuada a limpeza
J

integral da área, registo gráfico e fotográfico e elaboração de memória descritiva das

ocorrências 1 (rocha com covinhas), 10 (via), 14 (estela), 15 (mamoa), 16 (mamoa) e de

todas as ocorrências que venham a ser ídentificadas no decurso do acon')panham~nto ~a

obfa.

32. Os trabalhos não deverão ser iniciados sem que antes se garanta que as -estruturas estão

ba)izadas de forma bem visível, interditando deste modo a passagem de máquinas e

pessoal afecto à obra.

18

33. Escavação de todos os vestígios arqueológicos na área que seja afectada pelo projecto e

que possam eventualmente, ser detectados durante o acompanhamento arqueológico da

obra.

34. Deverá ser facultada, a cada empreiteiro, cartografia com localização de todos os sítios

patrimoniais identificados para que não sejam afectados durante a obra, nomeadamente

com a instalação de estaleiros, acessos, zonas de empréstimo e depósito de inertes.

35. Todas as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações.

terraplenagens, depósitos e empréstimos) deverão ter acompanhamento arqueológico

integral, não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como

a in,stalação de estaleiros e abertura de caminhos. O acompanhamento deverá ser

continuado e efectivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em

simultãneo terá de existir um arqueólogo por frente de obra.

8 36. Manter a actual largura do caminho designado por Traçado C (acesso ao núcleo 11), junto

ao Castro do lesenho (sítio n° 12), Imóvel de Interesse Público pelo decr~to n.o 29/90, de

17 de Julho, entre o Km 0+500 e o Km 1 +750.

37. Interditar o trânsito de viaturas pesadas e de;mais equipamentos necessários à exploração

mineira nas imediações da Igreja Paroquial de Covas do Barroso (sítio 8), Imóvel de

Interesse Público pelo decreto n.o 47508. de 24.01.1967, e do Cruzeiro de Covas do

Barroso (sítio J), Imóvel de Interesse Público pelo decreto n.o 47984, de 06.10.1967.

38. lnt~rdltar o trânsito de viaturas pesad,as e demais equipamentos necessários à exploração

mineira na ponte do Piago Negro {sítio L}.
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Alerta-$e que deverá ser pedida autorização ao Instituto do Português de Arqueologia (IPA)

para a execu9ã~ dos trabalhos arqueológicos, de acordo com o Decreto-Lei no270/99 de 15 de

Julho e er:n conformidade com a lei n.o 10712001, de 8 de Setembro.

Recuperação Paisagística:

39. Cumprimento do Plano Ambienta! de Recuperação Paisagística (PARP) e aplicação das

medidas/boas práticas nele contidas, nomeadamente as relativas aos descritores solos e

paisagem.

40. A vegetação a integrar na recuperação paisagística deverá ser preferencialmente

constiturda por espécies autóctones adequadas à região e resistentes ao fogo, devido ao

elevado risco de incêndio florestal da região.

41. As espécies arbóreas e arbustivas de interesse ecológico que tenham que ser removidas.

deverão ser devidamente armazenadas e utilizadas na recuperação paisagística.

42. Os solos que foram armazenados em pargas deverão ser recolocados consider~ndo os

horizontes em que se encontravam originalmente, i.e., o horizonte,superficial deve ficar à

superfície, e assim sucessivamente.

43. Assegurar que apenas serão admitidos para aterro solos limpos e não contaminados,

devendo o seu grau de contaminação ser devidamente monitorizado ao longo do projecto.

44. Transportar e depositar OS estéreis o mais rapidamente possível nas áreéls a model~r

definitivamente, evitando a dispersão e acumulação destes materiais no interior da mina.

Fase de Desactivação

45. Efectuar a remoção ,e limpeza de todos os depósitos de resídu<?s ou s\)bstâncias perigosas

(fossas sépticas, tanques de depósito de óleos usados, depósitos de combustíveis, etc.),

garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final.

46. Efectuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na mina procedendo às

necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este seja reutilizado

ou reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado.

47. Garantir que todas as áreas.afectadas pelas actividades associadas à exploração da mina

são devidamente recuperadas, de acordo com o PARP definido, procedendo aos

necessários ajustes de forma a que exista, rio mais curto espaço de tempo possível, uma

ligação formal entre a área intervencíonada e a paisagem envolvente.

48. Avaliação da evolução da área recuperada de forma a verificar:

o estado de conservação da vedação e sinalização, de forma a garantir a adequada
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protecção contra acidentes

Que toda a área sujeita à exploração foi intervencionada e recuperada de acordo com

o 'prevIsto no respectivo PARP. designadamente em termos de modelação do terreno e

de i,mplantação das espécies vegetais recomendadas;

A existência de condições adequadas à drenagem natural dos terrenos
.'

intervencionados, não devendo subsistindo quaisquer situações favoráveis ao

arr~stamento de material sólido para as linhas de água ou órgãos de drenagem

existentes;

.

A não existência de acumulação de qualquer tipo de resíduos de natureza industrial,

como sejam embalagens de combustíveis, lubrificantes ou resíduos metálicos de

natureza diversa. Deverá ainda o promotor assegurar que possui evidência objectiva

do encaminhamento adequado de todos os materiais elimin~dos da zona de

exploração e áreas anexas (ex. sucatas e entulhos diversos);

A não existência. em toda a zona afecta à exploração, de quaisquer tipo de viaturas,

máquinas ou equipamentos abandonados ou qualquer tipo de depósitos de materiais

que possam de alguma forma constituir riscos para a qualidacle dos solos ou para a

qualidade das águas superiiciais e subterrâneas.

Recursos Hrdrlcos SlibterrâneQ§;

PARAMETROS A MONITORlZA8

..Nível freatico do sistema aquífero da área de intervenção do projecto.

8 LOCAIS DE AMOSTRAGEM. LEITURA OU OBSERVACÃO (CONFORME ANEXO II1 DO PABECER DA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO)

.Núcleo I: instalação de piezómetros nas sondagens B e Noa 15 localizadas junto da
,

corta Alto da Misarela; e sondagens O e Res 18 localizadas junto da' corta

Reservatório.

Núcleo 11: instalação de piezómetros nas sondagens I e Gra 29.

Núcleo 111: instalação de piezómetros nas sondagens F, junto à corta Piagro Negro, e

G, junto à corta Campo de Futebol.
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FREQUENCIA DE AMOSTRAGEM. LEITURA OU OBSERVACÃO

.Deverão ser efectuadas anualmente 2 campanhas de medição de nfveis a realizar nos
.

trimestres Março-Abril e Setembro-Outubro, correspondentes ao nível máximo e

mínimo do nivel freático', respectivamente.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

.Oscilações inter-sazonais entre o final da estação húmida (Abril) e o final da estação

seca (Setembro) acima de 4 m. .

DURAÇÃO DO PROGRAMA

.Durante as fases de exploração e desactivação do projecto.

Qualidade das Á~uas Superficiais

PAMMETROS A,MONITORIZAR

.Temperatura; pH; Condutividade; Cor (após filtração simples) ; Sólidos Suspensos.
Totais (SST); Chumbo; Cloretos; Sulfatos; 01eos Minerais; hidrocarbonetos; CQO;

CBOs, PAHTotais.

LOCAIS DE AMOSTRAGEM. LEITURA OU OBSERVAÇÃO

.Deverão ser efectuadas colheitas nas descargas das bacias de decantação de cada

Núcleo e nas linhas de água receptoras, a montante e a jusante dos pontos de

descarga.

Logo que implantadas as bacias de decantação, deverá ser apresentada, à Autoridade

de AIA, a localização dos locais de amostragem propostos para cada fase da

exploração.

FREQU~NCIA DE AMOSTRAGEM. LEITURA OU OBSERVACÃO

.Efectu~r campanhas trimestrais de caracterização da qualidade das águas superficiais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

.Ultrapassagem dos valores obtidos na caracteriza~ão da situação de referência e dos

valores dos parâmetros de qualidade constantes do Decreto-Lei n,o 236/98 de 1 de

Agosto,

Q~RAC6QQO ESOGRAMA

.Durante as fases de exploração e desactivação do projecto.

Ainda em relação à qualidade das á~uas superficiais deverá proceder-se à caracterização da

água do lago (Núdeo I), aquando da sua formação, e em função dos resultados obtidos e

potenciais usos, definir u'm programa de monitorização a apresentar à Autoridade de AIA.

9



MCOTA~GAB.APOIO

MINISTÉRIO DO AMBIENTE; DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO

DESENyOL VIMENTOREGIONAL
Gabin~te do Ministro

Qualidade das Áauas Subterrâneas

OBJECTIYOS

.Avaliação da qualidade das águas subterrâneas do aquífero freático e da sua evolução

face àsacti:vid~des a desenvolver no âmbito da itnpl~mentação do projecto.
..

PARAMETROS A MONITORIZAR

.pH; Cor (após filtração simples); Sólidos Suspensos Totais (SST); Óleos Minerais,

coa; CBOs, Condutividade , croretos, Azoto amoniacé;ll, Chumbo total, Crómio total,

qobre to~al, PAHTotais, Estreptococos Fecais, Coliformes Totais, Coliformes Fecais.

LQCAIS DE AMOST~GEM. LEITURA O!:J OBSERVACÁO

.Deverão s~r efectuadas colheitas nos piezómetros a instalar em cada Núcleo de

exploração que se encontrem em actividade na altura da colheita.

FREOUÊNCIA DE AMOSTRAGEM. LEITURA OU OBSERVACÃO

.Deverão ser' efectuadas 2 campanhas anuais de caracterização da qualidade das

águas do aquífero freático, uma em período seco (Julho-Setembro) e a outra em

período húmido (Dezembro-Março);

CRITÉRIOS DE AVALlACÃO DE DESEMPENHQ

.A degradação da qualidade da água relativamente aos valores obtidos durante a

caracterização da situação de referência, no caso dos parâmetros que já apresentam

desconformidade relativamente aos valores legalmente estabelecidos;

A degradação da qualidade da água relativamente ao VMR e VMA constantes do

Decreto-J-ei n.o 236/98 de 1 de Agosto, no caso dos parâmetros que durante a

caracterização da situação de referência s~ apresentavam em conformidade com essa

legislação.

DURACÃO DO PROGRAM6

.Durante as fases de exploração e desactivação do projecto.

Qualidade do Ar

PARAMETROS A MONITORIZAB

.Concentra9ão de partículas com diâmetro equivalente menor ou igual a 10 ~m (PM10).

LOCAIS D~AMOSTMGEM. LEITURA OU OBSERVACÃO

.A amostragem deverá ser feita em 7 pontos indicados no Anexo III do Parecer da

Comissão de Avaliação, sendo que as amostragens deverão ser efectuadas nos

pontos correspondentes aos Núcleos de exploração que se encontrem activos à data

da medição.
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Os pontos de amostragem deverão ser desabrigados (não cob~rtos. por exemplo, por

copas de árvore ou outros obstáculos à deposição de poluentes atmosféricos).

FREQU~NCIA DE AMQ.§:!:RAGEM. LEITURA OU OBSERVAÇÃO

.NQ ano de inicio de exploração de cada Núcleo deverão ser realizadas, nos pontos de
,

.amo~tragem definidos, medições indicativas. Estas medições deverão respeitar os
'. .

objectivos df3 qualidade"estipulados no.Anexo X do Decreto-Lei n,o 111/2002, e ter uma

duração total (somatório dos perlodos de medição de todos os pontos de Qmostragem)

não inferior ao "período mlnimo de amostragem" estipulado no anexo acima citado.

Os resultados destas medições permitirão a verificação do cumprimento dos valores

estipulados no Decreto-Lei n.o ,111/2002, de 16 de Abril (Limiar Inferior de Avaliação;

Limiar Superior de Avaliação e ~alores-limite).

CRITÉRIOS DE AVALlACÃO DE DESEMPENHO

.Deverão ser considerados Como métodos analíticos para enquadramento e

comparação de result13dos os métodos referidos no Decreto-Lei no111/2002, de 16 de

Abril.

DURAÇÃO DO PROGRAMA

.A duração do programa de monitorização, ficará condicionad~ aos resultados obtidos

na. monitorização do primeiro ano de exploração. Assim, se os valor~s obtidos

indicarem que não é ultrapassado o Limiar Superior de Avaliação (LSA), as medições

anuais não são obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada pelo menos ao fim

de cinco anos. No caso de se verificar que se ultrapasse o LSA, a monitorização

deverá ser anual.

Ambiente Sonoro

PARÂMETROS A MONITORIZAR .
.Nível Sonoro Continuo Equivalente (LAeq)

LOCAIS DE AMOSTRAGEM. LEITURA OU OBSERVACÃO

.Os principais locais a mónitorizar durante a fase de exploração encontram-se

representados no Anexo I11 do Parecer da Comissão de Avaliação. Estes locais

correspondem às construções habitadas, mais próximas das áreas de exploração.

Junto a outros locais sensíveis onde possam existir queixas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

.Conformidade com o Decreto-Lei n.D 292/2000, de 14 de Novembro, designadamente o

cumprimento do critério de -exposição máxima e o critério de incomodidade.

11
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DURAÇÃO DO PROGRAMA

.Efectuar medições ànuais durante os dois primeiros anos, adaptando posteriormente a

periodicidade conforme os resultados obtidos.

A monitorização deverá ainda te~ em conta as. recomendações do Instituto do Ambiente, em

documento sob o título "Directrizes para a avaliação de ruído de actividade~ permanentes

(fontes fixas)", dispooívelem. www.iambiente.pt.

Vibrações

PARAMETROS A MONITORIZAR

.Valor de pico da velocidade vibratória (mm..s-1) e frequência.

LOCAIS DE AMOSTRAGEM. LEITURA OU OBSERVACÃO

.Efectuar as mediçÕes das vibrações resultantes da utilização de explosivos na

envolvente da área de exploraçãQ; em estruturas como por exemplo habitações, de

acordo com o estabelecido no anexo III do Pàrecer da Comissão de Avaliação.

Uma vez que os vários núcleos nãc;> serão explorados e:m simultâneo, os locais de

medição deverão acompanhar o avanço da lavra nos vários núcleos.

FREQU~NCIA DE AMOSTRAGEM. LEITURA OU OBSERVAÇÃO

.Deverão ser realizadas, duas medições anuais no primeiro ano de exploração de cada

núcleo. Se os valores registados no primeiro ano de medições forem inferiores ao limite

normativo, poderá ser reduzida a periodicidade das medições.

Poderão ser definidas medições suplementares no caso de ocorrerem situações de

queixas de incomodidade

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEM~ENHO

.Conformidade com o disposto na norma NP-2074 de 1983, "Avaliação da influência em

construções de vibrações provQcadas por explosões o~ solicitações s1milares".

DURACÃO DO PROGRAMA

.O programa deverá ser mantido durante a fase de e,xploração de cada núcleo sempre

que se utilizar explosivos,
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Qualidade do§; Solos Decapado§;

PA~METROS A MONITORJZAR

.Nas oper~çges prévias à desmatagem e decapagem deverá atender-se ao seguinte

conjunto de factores:
..

Presençà .de matérias contaminantes no solo (p. ex. derrames de óleos, lixos,

etc.);

o

Análise da tipologia da vegetação a desmatar e avaliação da viabilidade da sua

integração nas pargas, uma vez que o materrallenho~o com diâmetro superior

aO,10 m não é passível de ser'compostado;

o

Avaliação da forma como a deposição das pargas é efectuada -em camadas

alternadas de terras. ma~erjal verde escalcilhado e çal apagada;

o

Nas áreas de depósito da terra viva e das pargas, deverá dar-se atenção aos seguintes

aspectos:

Limpeza superficial das áreas de depósito (existêncja de lixos, óleos, arames,

etc.);

o

Sinais denunciadores de compactação da terra viva. tais como a passagem dê

maquinaria sobre as áreas de depósito;

o

Desenvolvimento da vegetação semeada para proteger as pargas (tremocilha

ou abóbora. em função da época do ano), presença e vitalidade de infestantes.

o

Os solos a distribuir sobre as áreas sujeitas a sementeiras e plantações deverão ser

avaliados segundo os seguintes parâmetros: teor em matéria orgânica ;textura; pH;

con,dutividade eléctrica;azoto; fósforo disponível; potássio disponível.

Nas áreas sujeitas a operações de recuperação deverá atender-se ao estado do solo,

especialmente no que concerne ao respeito da maquinaria pelos caminhos definidos,

evitando a compactação da terra viva.

LOCAIS DE AMOSTRAGEM. LEITURA OU OB~ERVACÃO

.Areas a explorar;

Areas de depósito de terras vegetais e pargas;

Areas a recuperar;

Areas recuperadas.
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TÉCNICAS. MÊTODOS ANALITICOS E EQUIPAMENTOS NECESsARIOS

.A colheita das amostras deve obedecer às normas técnicas e cuidados específicos de

manuseamento e acondicionamento usuais neste tipo de procedimentos.

FREQU~N6IA DE AMOSTMGEM. LEITURA OU OBSERVACÃO

.Deverão ser efectuadas 2 campanhàs semestrais de avaliação" dos diversos

parâmetros/factores .arteriormente discriminados. uma na época entre a Primaver~ e o

Verão (Março-Setenibro,~ e a outra entre o Outono e olnverno (Outubro-F~vereiro) para

cada parga.

A monitorização da qualidade das pargas e terras vivas a utilizar nas áreas a recuperar

envolverá, ain~a, a realização de análises, a efectuar, obrigatoriamente, antes da sua

mobilização e utilização/espalhamento em local definitivo.

DURAÇÃO DO PROGRAMA

.Durante as fases de exploração e desactivação da mina.

Património ArQueolóaico e Arauitectónico

OBJECTIVO.S

.Avaliar o estado de conservação das ocorrências patrimoniais.

LOCAIS DE AMOSTRAGEM. LEITURA OU OBSERV8CÃO

.A rocha com covinhas (sítio n.o 1), 05 muros apiários do Alto do Carvalho (sítio,n,O 7),

da estela do Lesanho Grande (sítio n,o 14) e as mamoas do Lesanho Pequeno (sitias

n,o 15 e n,o 16).

Vestígios arqueológicos que possam a vir ser identificados após a desmatação do

terreno e durante a fase de acompanhamento arqueológico.

TECNICAS. MÉTODOS ANAUTICOS E EQUIPAMENTOS NECESsARIOS .
.Observaç~o directa do estado de conservação das ocorrências com registo escrito e

fotográfico das mesmas.

FREQU~NCIA DE AMOSTRAGEM. LEITURA OU OBSERVACÃO

.A verificação e a avaliação destes elementos deverá ser anual e registadas em

relatório específico.

DURACÃO

.o programa deverá ser mantido durante a fase de exploração e d~ desactivação do

projecto.
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Rscuperacão PaisaQística

OBJECTIVOS

.Avaliar o cumprimento e a eficácia do PARP.

PARAMETROS A MONITORIZAR

.Evolução das áreas em exploração;

Avanço das actividades de ~scuperação;

Taxa de sobrevivência da vegetação implantada;

Progressão das áreas recuperadas.

~OCAIS DE AMOSTRAGEM. LEITURA OU OBSERVACÃO

.Toda a área de implantação do projecto, em especial as zonas onde já se efectuaram

operações de recuperação paisagística.

TÉCNICAS. MÊTODO~ ANALiTICOS E EQ!dIPAMENTOS NECESsAR/OS

.Observação directa e pericial da evolução dos trabalhos de recuperação paisagística

efectuados.

Observação da vitalidade e crescimento da vegetação implantada.

FREQU~NCIA DE AMOSTRAGEM. LEITURA OU OBSERVACÃO

.A observação da evoluçãô dos trabalhos de recuperação p,aisagística, que compreende

a modelação final, instalação de vegetação, drenagem e outros trabalhos acessórios.

deverá realizar-se duas vezes por ano, uma no início da Primavera e outra no final do

Verão, início do Outono.

A monitorização topográfica, relativa à' evolução das actlvidades de modelação final.

deverá' ser efectuada, pelo menos, de 3 em 3 anos.

Os relatórios relativos às activídades de recuperação paisagística deverão ser

efectuados todos os anos e deverão cóntem'plar todas as observações efectuadas no

decorrer do ano em causa, a avaliação da evolução dos trabalhos, a comparação com

o desenvolvimento previsto e a análise das causas associadas aos eventuais desvios

detectado$.

DURACÃO DO PROGRAM~

.Durante as fases de exploração e encerram~nto do projecto, e nos dois anos seguintes

~o encerramento, correspondentes ao período de manutenção consignado no PARP.
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Relatórios de Monitorizacão

Aquando da implementação dos planos de monitorização acima referidos (Recursos

Hldricos Subterrâneos, Qualidade das Aguas Superficiais, Qualídaqe das Aguas

Subterrâneas, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Vibrações, Qualidade dos Solos

Decapé!dos, Património Arqueológico e Arquitectónico e Recuperação Paisagística)
.

deverão ser ~roduzidos relatórios de monitorização para cada campanha de

àmostragem realizada e remetidos à autoriaade de AIA.
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