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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de Exploração Mineira de Feldspato para Indústria
Cerâmica em Dornelas-Covas do Barroso adiante designado por Projecto da Mina do Barroso, foi
elaborado pela firma Visa - Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A., sob
solicitação do proponente, a empresa Saibrais – Areias e Caulinos, S.A., adiante designada por
SAIBRAIS,
A tipologia de projecto que o proponente pretende implementar e que consiste no licenciamento de uma
mina de feldspato com uma área total de cerca de 70 ha, implica a sua sujeição a procedimento prévio
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), conforme estipulado no n.º 18 do Anexo I do Decreto-Lei n.º
69/2000, de 3 de Maio.
O Projecto da Mina do Barroso que se pretende submeter a procedimento de AIA constitui um Projecto
de Execução.
A autoridade de AIA é o Instituto do Ambiente, nos termos do ponto ii da alínea a) do n.º 1 do artigo 7º
do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio. A entidade licenciadora do projecto é a Direcção Geral de
Geologia e Energia (DGGE), segundo o estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 15/2004, de 14 de Janeiro.
No Estudo de Impacte Ambiental (EIA) elaborado são avaliados os impactes induzidos pela
implementação do Projecto da Mina do Barroso.
Os trabalhos de suporte deste EIA decorreram entre Dezembro de 2003 e Maio de 2004, muito embora
se tenham também utilizado dados técnicos de trabalhos já efectuados anteriormente na região.
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2. ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
A SAIBRAIS centra a sua actividade prospecção, pesquisa, exploração, tratamento, refinação e
comercialização de areias, areões, seixos, caulinos, argilas, quartzos, feldspatos e minerais decorativos.
A produção da SAIBRAIS destina-se, essencialmente, a vários sectores dentro da indústria cerâmica,
fornecendo empresas fabricantes de faianças e pavimentos/revestimentos e, neste em particular, de grés
porcelânicos, tanto nacionais como estrangeiras.
A SAIBRAIS está integrada num grupo económico mais vasto a nível internacional, a Denain-Anzin
Mineraux (DAM), com sede em Paris (França), que ocupa uma posição de destaque no sector extractivo
pelo facto de ser o primeiro produtor europeu de mica e de quartzo, o segundo produtor europeu de
feldspato e o terceiro produtor europeu de caulino. Em Portugal, a SAIBRAIS explora directamente as
unidades de Mosteiros e Casal dos Braçais, ambas de caulinos.
Confrontada com a competitividade crescente no sector da indústria cerâmica, a SAIBRAIS pretende, por
um lado, desenvolver novos produtos, concretamente o feldspato que é uma das matérias primas
fundamentais, e por outro, garantir a manutenção das características dos produtos que já comercializa.
Assim, a SAIBRAIS pretende iniciar a exploração de uma mina a céu aberto em Boticas tendo para o
efeito procedido a uma campanha de prospecção geológica, e iniciado o respectivo processo de
obtenção de licença da mina junto das entidades competentes. A SAIBRAIS celebrou a 30 de Novembro
de 2001 um Contrato com o Estado Português que lhe atribuía direitos de prospecção e pesquisa de
depósitos minerais para cinco áreas situadas na região de Boticas.
Os estudos que têm sido levados a cabo pela SAIBRAIS, com recurso a cartografia geológica,
sondagens (destrutivas e carotadas), análises químicas e ensaios industriais de aptidão entre outros, têm
vindo a confirmar a existência de reservas economicamente viáveis e a enorme potencialidade dos
feldspatos do Barroso. Acresce que as rochas que contêm os feldspatos, denominadas por
aplitopegmatitos, possuem também minerais de lítio, denominados por petalite e a espodumena, que
assumem, também, extrema importância nas matérias primas para as massas cerâmicas. O feldspato
conjugado com a petalite e a espodumena fazem com que a temperatura de formação das massas
cerâmicas (fusibilidade) seja mais baixa, logo existem claras vantagens em termos de redução de custos
globais na fabricação dos produtos cerâmicos.
De facto, os ensaios qualitativos de fusibilidade e de brancura efectuados nos feldspatos da área de
estudo indicaram que estes apresentam boa a muito boa fusibilidade e boa a muito boa brancura de
acordo com a escala apresentada na Figura 1.

E.03769.IV.002.sd.doc

RESUMO NÃO TÉCNICO REFORMULADO

Pág. 2

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Exploração Mineira de
Feldspato para Indústria Cerâmica em Dornelas-Covas do Barroso
”Mina do Barroso”

Figura 1 – Critérios qualitativos de avaliação da fusibilidade e brancura dos feldspatos.
Actualmente em Portugal, a produção de feldspato é proveniente de minas de pequena e média
dimensão, localizadas nos distritos de Vila Real, Porto, Guarda, Viana do Castelo e Braga, e das quais
se destacam as minas Seixigal, Seixoso e Bajoca.
Apesar de o País dispor de matérias-primas diversificadas e de qualidade, face à crescente procura
deste tipo de matéria prima, associado ao crescimento de todo o sector da indústria cerâmica, faz com
que as reservas actualmente disponíveis sejam insuficientes para a satisfação da procura, tendo-se
verificado o recurso crescente à importação de matérias-primas. Assim, no que se refere ao
abastecimento de feldspato, em termos nacionais, a situação deficitária e o previsível esgotamento da
principal fonte actual (o jazigo do Seixigal) fará acentuar drasticamente, se não forem desenvolvidas
fontes de abastecimento alternativas.
Neste contexto, o objectivo final do Projecto da Mina do Barroso, agora submetido a procedimento de
AIA, é a obtenção da concessão de exploração de depósitos minerais de feldspato na sua área de
incidência.
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3. LOCALIZAÇÃO
A área de intervenção do Projecto da Mina do Barroso localiza-se na freguesia de Covas do Barroso,
concelho de Boticas, distrito de Vila Real, entre a Serra do Barroso e o rio Tâmega, a cerca de 12 km
para Sudoeste de Boticas (Figura 5). A área de intervenção engloba três núcleos de exploração,
distanciados a menos de 2,5 km entre si, situados nas proximidades das localidades de Dornelas e de
Covas do Barroso:
−

Núcleo I - abrange cerca de 40,7 ha e inclui duas futuras zonas de exploração
denominadas corta do Alto da Misarela e corta do Reservatório;

−

Núcleo II – abrange cerca de 13 ha e inclui a futura zona de exploração denominada por
corta do Grandão;

−

Núcleo III – abrange cerca de 16 ha e inclui as duas futuras zonas de exploração
denominadas por corta do Piagro Negro e corta do Campo de Futebol.

Salienta-se que a denominação dos três núcleos de exploração, I, II e III, foi estabelecida de acordo com
o Projecto da Mina do Barroso, pela ordem de exploração dos mesmos e não pela sua localização
geográfica relativa.
Assim, a primeira área a ser explorada, o Núcleo I, é a localizada mais a Oeste; a segunda a ser
explorada, o Núcleo II, é a que se localiza mais a Este; e finalmente a terceira área a ser explorada, o
Núcleo III, localiza-se na zona central entre os dois núcleos anteriores.
Os acessos aos três Núcleos de exploração fazem-se a partir da EN 311, que liga Venda Nova a Boticas,
através dos seguintes trajectos:
−

Acesso ao Núcleo I – a partir da EN 311, segue-se para Sul pela EM 521 na direcção
de Carvalha ou Espertina. Percorridos cerca de 2 000 m segue-se pelo caminho
municipal 1045, que liga Lousas a Carvalhas e Dornelas. Depois de percorridos cerca
de 1 500 m segue-se para Este, entrando-se já no caminho de acesso ao Núcleo I que
tem uma extensão aproximada de 3 000 m;

−

Acesso ao Núcleo II – a partir da EN 311, segue-se para Sul na EM 519 na direcção de
Campo. Nesta povoação segue-se um caminho municipal regularizado em tout-venant
percorrendo-se cerca de 7 000 m até se atingir a área de intervenção do Núcleo II;

−

Acesso ao Núcleo III – a partir da EN 311, segue-se para Sul na EM 519 em direcção a
Covas do Barroso. Antes de se chegar a esta povoação, cerca do km 82, segue-se para
Sudoeste por um caminho municipal percorrendo-se cerca de 1 800 m até se atingir a
área de intervenção do Núcleo III.
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À excepção do troço situado a ocidente de Covas do Barroso (acesso ao Núcleo III), que carece de
construção, a SAIBRAIS irá proceder a pequenos alargamentos das vias já existentes (até 4 m de
largura) e ao melhoramento/beneficiação dos respectivos pisos.
Salienta-se que nos acessos entre os núcleos ou a qualquer núcleo não será utilizada a Ponte do
Piagro Negro, e que o troço final do acesso ao Núcleo III será desviado paralelamente ao caminho
público existente, de forma evitar-se a passagem pelo percurso pedestre da encosta poente do
Outeiro da Igreja, onde existe um Calvário.
As povoações mais próximas das áreas de exploração de cada Núcleo são:
−

Núcleo I – as povoações mais próximas deste núcleo localizam-se todas a Noroeste e
são Antigo, a cerca de 2 000 m; Dornelas, a cerca de 2 500 m; Espertina, a cerca de
2 300 m; e Vila Grande e Vila Pequena, a cerca de 3 000 m;

−

Núcleo II – as povoações mais próximas deste núcleo são Romainho e Muro, a cerca
de 900 m para Norte; e Alijó, a cerca de 1 300 m para Nordeste;

−

Núcleo III – as povoações mais próximas localizam-se a Norte e são Outeiro da Igreja,
a cerca de 650 m, e Covas do Barroso, a cerca de 1 000 m. Romainho localiza-se a
cerca de 550 m para Nordeste.

Na Figura 5 apresenta-se a localização da área de intervenção do projecto à escala regional e na
Figura 6 apresenta-se a localização dos três núcleos de exploração e os respectivos acessos.
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
O projecto da Mina do Barroso foi elaborado tendo em vista o cumprimento do estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, e constitui um Plano de Mina do qual fazem parte os seguintes
projectos parcelares:


Plano de Lavra



Plano de Aterro



Plano de Segurança e Saúde



Plano de Monitorização



Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística



Plano de Desactivação



Estudo de Pré-Viabilidade da Exploração

As áreas de escavação propriamente ditas de cada núcleo foram estabelecidas tendo, também, em
consideração as zonas de defesa em relação aos prédios rústicos vizinhos, de 10 metros, e às linhas de
águas de regime permanente, de 50 metros.
Em cada núcleo de exploração irão existir os seguintes tipos de áreas que se apresentam no Quadro 1:
áreas a preservar e acessos, áreas de escavação, instalações de apoio, escombreiras temporárias e
definitivas, zonas de defesa a garantir, área de pargas e zona com potencial mineiro.
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Quadro 1– Áreas das diversas zonas que constituem os três núcleos de exploração.
ZONAS

ÁREA [m2]

% DO TOTAL

NÚCLEO I
Zonas a manter e de acessos

265 117

65,1

Alto da Misarela

32 035

7,9

Reservatório

45 038

11,1

Instalações de apoio

1 292

0,3

Escombreira definitiva

37 585

9,2

Alto da Misarela

3 222

0,8

Reservatório

5 942

1,5

5 460

1,3

Alto da Misarela

5 435

1,3

Reservatório

6 300

1,5

407 426

100,0

Zonas a manter e de acessos

66 241

50,8

Zona com potencial mineiro

20 780

15,9

Área de escavação

17 738

13,6

Instalações de apoio

1 666

1,3

Escombreira definitiva

13 020

10,0

Escombreira temporária

4 088

3,1

Zonas de defesa

4 255

3,3

Pargas

2 692

2,1

130 480

100,0

Área de
escavação

Escombreiras
temporárias

Zonas de defesa
Pargas

Área total do núcleo
(área de intervenção)
NÚCLEO II

Área total do núcleo
(área de intervenção)
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ZONAS

ÁREA [m2]

% DO TOTAL

NÚCLEO III
Zonas a manter e de acessos

76 784

46,9

Zona com potencial mineiro

12 168

7,4

Piagro Negro

30 982

18,9

Campo de Futebol

22 770

13,9

Piagro Negro

1 505

0,9

468

0,3

0

0,0

Campo de Futebol

3 870

2,4

Piagro Negro

3 555

2,2

Campo de Futebol

5 145

3,1

Piagro Negro

4 116

2,5

Campo de Futebol

2 212

1,4

163 575

100,0

Área de
escavação
Instalações de
apoio
Escombreiras
temporárias
Zonas de
defesa
Pargas

Campo de Futebol
Piagro Negro

Área total do núcleo
(área de intervenção)
Área total de intervenção do
projecto

701 481 m2

Assim, serão escavados apenas 14,8 ha dos cerca de 70 ha que constituem a área de intervenção do
projecto.

A totalidade de reservas úteis da mina cifram-se em cerca de 1 337 420 m3. Atendendo à produção
média anual prevista de 60 000 t, nos primeiros 5 anos, e de cerca de 120 000 t, nos restantes, a
actividade produtiva desta mina decorrerá durante cerca de 30 anos.

Esta produção actual implica uma produção diária de 230 toneladas por dia nos primeiros 5 anos, a que
corresponde um ritmo de expedição de 9 camiões/dia, e de 450 toneladas por dia nos restantes 25 anos,
o que corresponde a um ritmo de expedição de 18 camiões por dia.
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A actividade extractiva da Mina do Barroso envolve um conjunto de operações sequenciais que traduzem
o circuito produtivo esquematizado na Figura 2 e na Figura 3.

DESMONTE

SELECÇÃO

REMOÇÃO

BRITAGEM

EXPEDIÇÃO

Figura 2– Ilustração das actividades do ciclo de produção da mina.

A exploração irá desenvolver-se, nos vários núcleos, e em cada zona de escavação ou corta, de um
modo geral, em profundidade, a céu aberto, por degraus direitos.
O desenvolvimento da exploração irá decorrer de forma faseada, alcançando-se um compromisso
exequível entre a exploração e a recuperação das áreas afectadas. Na Figura 4 apresenta-se o perfil
esquemático da metodologia preconizada para a lavra/recuperação.
De referir que a passagem dos trabalhos de lavra de um núcleo para outro motivará a realização de
actividades extractivas simultâneas durante o período máximo de um ano, no sentido de preparar as
frentes de desmonte no novo núcleo e evitar pausas indesejadas na produção. Fora esse período de
transição não deverá ocorrer a exploração simultânea de dois núcleos.
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DESMATAÇÃO E
DECAPAGEM

DESMONTE

SELECÇÃO

REMOÇÃO

Desmatação dos terrenos e remoção das
terras que cobrem o recurso mineral, com
auxilio de escavadora giratória, de pás
carregadoras e de dumpers. As terras são
armazenadas em pargas para posterior
utilização na recuperação paisagística.
Desagregação do maciço por
acção de explosivos.
Selecção do material
desmontado, em lotes, com
recurso a escavadora giratória.

Remoção do feldspato desmontado
para a instalação de tratamento
(Instalação de Britagem) e dos
estéreis para a escombreira (aterro),
com recurso a dumpers.

TRATAMENTO

Fragmentação e classificação
granulométrica do feldspato.

EXPEDIÇÃO

Carregamento do material
vendável em camiões.

Figura 3 - Esquema geral do ciclo de produção da mina.
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ZONA A
EXPLORAR

ZONA EM
EXPLORAÇÃO

ZONA EM
RECUPERAÇÃO

ZONA
RECUPERADA

Figura 4– Estratégia preconizada para a lavra/recuperação.
Os recursos humanos a afectar a esta mina englobam 11 trabalhadores com formação específica nas
respectivas áreas de actuação. Os funcionários da mina e as respectivas categorias profissionais estão
descritos no Quadro 2.

Quadro 2− Funcionários previstos para a Mina do Barroso.
CATEGORIAS

NÚMERO

Director Técnico

1

Técnicos

2

Operador da perfuradora

1

Condutores Manobradores

3

Camionistas

2

Electromecânico

1

Empregado de limpeza

1

TOTAL

11

A exploração da mina, e em cada núcleo, será feita de forma faseada e articulada com as actividades de
recuperação paisagística tendo o Projecto definido 7 fases de exploração e 10 fases de recuperação
paisagística, às quais correspondem áreas e períodos temporais específicos.
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A existência de situações mais sensíveis do ponto de vista paisagístico, (proximidade das povoações de
Covas do Barroso, Outeiro da Igreja e Muro, e afectação de habitas semi-naturais) levou também à
necessidade de criar desde já cortinas arbóreo-arbustivas integradas numa fase designada por
recuperação inicial (Fase I) que será aplicada antes do inicio da exploração de cada núcleo. As cortinas
de vegetação pretendem reduzir a emissão de ruídos e poeiras durante a laboração e, simultaneamente,
evitar que a visibilidade sobre as actividades associadas à exploração seja minimizada.
As actividades de Recuperação Paisagística da Mina do Barroso consistem, essencialmente, na
Modelação do Terreno com os elementos disponíveis (rejeitados da exploração) e na Instalação de um
Revestimento Vegetal constituída por árvores, arbustos e herbáceas, irá, sobretudo, garantir a
estabilização dos vários taludes e zonas verdes criadas.
A modelação final de cada local de exploração, pretende suavizar a topografia final da corta, mediante a
criação de encostas ou de pequenos taludes (quando não é possível outra situação) que possibilitem a
instalação da vegetação. Nos casos em que não foi viável a reposição da topografia original procurou-se,
sempre que possível, estabelecer boas transições com a paisagem envolvente. Salienta-se que na corta
do Reservatório, pertencente ao Núcleo I, será criado um lago na situação final de
exploração/recuperação devido à indisponibilidade de aterro com materiais endógenos.
O Projecto da Mina do Barroso integra também um Plano de Desactivação que descreve as medidas a
implementar durante e após a desactivação da exploração, em termos de desmantelamento das
instalações fixas, de remobilização dos equipamentos móveis, de geotecnia e drenagem, de ambiente,
de integração dos recursos humanos e de segurança, para que tais objectivos possam ser atingidos.
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5. PREVISÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
O objectivo deste EIA consistiu na identificação, previsão e avaliação dos impactes associados ao
Projecto da Mina do Barroso, face à situação de referência, considerada como a que actualmente existe
no local de implantação do projecto.
Neste EIA são analisadas apenas duas alternativas:
1. A implementação do projecto – Para este cenário, fez-se a previsão e a avaliação dos impactes
que serão gerados com a eventual aprovação e implementação do projecto, face à situação de
referência previamente caracterizada. Assim, considerando a tipologia de projecto em análise e as
características da localização proposta, admite-se que os impactes negativos gerados pela
laboração da mina irão incidir sobre algumas vertentes do ambiente biofísico, concentrando-se os
impactes positivos sobre aspectos de natureza sócio-económica.
2. A não implementação do projecto – Na ausência da concessão da exploração da Mina do Barroso,
irão existir, principalmente, reflexos significativos nos factores de ordem sócio-económica, com
consequências directas significativas na SAIBRAIS, dado que, as vertentes de carácter biofísico e
ecológico se apresentam bastante estáveis não se perspectivando alterações significativas. De facto,
dado que a área de intervenção do projecto se encontra actualmente ocupada por matos e
povoamentos florestais (maioritariamente de pinheiro bravo e nalguns casos percorridos por
incêndios), caso o projecto não venha a ser aprovado, é de prever que no decurso do período de
vida útil previsto para o mesmo não ocorram alterações significativas nesta área.
A área de intervenção do projecto foi caracterizada através do estudo de todas as componentes
ambientais potencialmente afectadas, abrangendo aspectos biofísicos, sócio-económicos, de
planeamento e qualidade do ambiente. As componentes estudadas foram: o clima, a geomorfologia, a
geologia, os recursos hídricos superficiais, os recursos hídricos subterrâneos, a qualidade das águas
superficiais e subterrâneas, os solos, a qualidade do ar, o ambiente sonoro, vibrações, a flora e
vegetação, a fauna, o património arqueológico e construído, a paisagem, o ordenamento do território, e a
sócio-economia.
Em função dos impactes negativos previstos, para cada uma das componentes ambientais estudadas, o
EIA considerou medidas de minimização específicas.
Relativamente ao clima, não se prevê que as actividades do projecto venham a ter impactes
mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas. No entanto verificou-se que algumas
características climáticas, designadamente o regime de ventos e a chuva, poderão influenciar a
dispersão de poeiras.
Em relação à geomorfologia, o impacte directo e negativo decorrente da modificação do relevo,
considera-se permanente, dado que a estratégia de recuperação paisagística apenas prevê a reposição
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da topografia inicial na corta do Alto da Misarela. As escombreiras definitivas a criar no Núcleo I e no
Núcleo II constituirão um impacte negativo, pouco significativo, em termos geomorfológicos, uma vez que
serão modelados de forma a enquadrarem-se no relevo local.
Relativamente à geologia, não existem quaisquer aspectos de interesse particular que importe
preservar, pelo que não se perspectiva, neste aspecto, quaisquer impactes gerados pela implementação
do projecto
Quanto aos recursos hídricos subterrâneos, a intercepção da superfície freática irá acarretar alguma
desorganização do fluxo hídrico subterrâneo local, embora sem comprometer a circulação regional. O
abastecimento público de águas às povoações, efectuado a partir de nascentes localizadas na
envolvente da área de intervenção do projecto, e não será afectado dado que aquelas nascentes se
localizam em sub-bacias hidrográficas sem relação hidráulica com as da área de intervenção do projecto.
Portanto, conclui-se que este não é susceptível de provocar impactes ao nível das origens de
abastecimento público. Considera-se que este impacte negativo será temporário e pouco significativo.
Ao nível dos recursos hídricos superficiais, a rede de drenagem da região apresenta elevada
densidade, em que os cursos de água principais são de regime permanente, sendo intersectadas
algumas linhas de água e bacias hidrográficas na fase de exploração da mina. No entanto, em termos
hidrográficos, nomeadamente no que respeita à ordem, à extensão das linhas de água directamente
afectadas e bacias hidrográficas dominadas, considera-se que o impacte embora negativo, directo e
certo, é pouco significativo. Em todos os núcleos de exploração, os escoamentos médios gerados nas
respectivas bacias serão afectados, embora sem significado pois as áreas de escavação
comparativamente às áreas das bacias em que se inserem não têm peso. Os impactes apenas existirão
durante a exploração da mina e cessarão à medida que a lavra terminar em cada núcleo.
A qualidade das águas superficiais, poderá ser afectada pelas actividades de bombagem das águas
pluviais e de escorrência subterrânea acumuladas no fundo das cortas; e pela descarga acidental de
óleos e lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos, afectos à exploração e transporte do feldspato.
No primeiro caso, o impacte será minimizado pelo encaminhamento prévio das águas do fundo das
cortas para as bacias de decantação projectadas, evitando que os sólidos e outras impurezas sejam
transportados para a rede de drenagem natural. Acresce que o projecto já incorpora um Plano de
Monitorização que inclui o controlo de parâmetros físico-químicos de qualidade das águas antes de
serem devolvidas ao sistema hídrico natural. No que respeita à eventual descarga acidental de óleos e
lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos afectos à exploração e transporte do minério, o impacte
ao nível da qualidade das águas será negativo e muito significativo, se não forem tomadas medidas
imediatas para a contenção destes derrames. Importa referir que a actividade industrial de britagem do
minério, concretamente a central de britagem móvel, não utiliza água no circuito produtivo não sendo, por
isso, originados quaisquer tipo de efluente industriais.
Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, localmente, à medida que a exploração da mina
for avançando e for aumentando a profundidade da escavação, será interceptado o nível freático
levando, inclusivamente, à formação de um lago permanente na corta do Reservatório, do Núcleo I no
final das actividades de exploração. No entanto, na área de intervenção da Mina do Barroso o aquífero
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enquadra-se na classe de vulnerabilidade baixa a média. Com efeito, desde que sejam observadas
restrições à manipulação de substâncias solúveis perigosas, de forma a impedir eventuais derrames
acidentais que seriam especialmente perigosos, dada a facilidade com que poderiam entrar na circulação
subterrânea. Salienta-se, ainda, que a criação deste lago poderá induzir impactes indirectos positivos em
descritores ambientais diversos tais como a Fauna e a Flora, devido à criação de um habitat propício à
fixação de espécies, a ocupação do solo e sócio-economia devido à possibilidade de utilização de um
bem precioso, a água, no combate de incêndios, que são uma constante no concelho de Boticas.
A instalação de uma nova actividade mineira induz acções geradoras de impactes nos solos levando à
alteração das suas características. No entanto, o Projecto da Mina do Barroso prevê a preservação da
camada superficial do solo, o seu armazenamento em pargas, e a sua posterior utilização na
recuperação das áreas afectadas após o término da exploração Deste modo, independentemente da
capacidade produtiva que os solos em causa apresentam, considera-se que os impactes associados à
exploração da mina serão pouco significativos uma vez que o recurso solo será devidamente acautelado
e protegido. No que se refere ao uso do solo os impactes negativos associados à exploração da mina
serão sucessivamente minimizados pela aplicação do plano de recuperação paisagística, Após a
exploração da mina e implementação total deste plano, que será feita sucessivamente durante o tempo
de vida útil da mina, haverá recuperação do revestimento vegetal e a instalação de um com mais
qualidade do que o existente actualmente.
Quanto à qualidade do ar, e de acordo com a análise efectuada neste estudo a principal fonte de
impactes será a circulação de viaturas e máquinas nos acessos não asfaltados no interior das áreas de
exploração e nos acessos às mesmas. No entanto, se existir o controlo das emissões de partículas em
suspensão, pela aspersão dos acessos com água, especialmente nos períodos de tempo seco, os níveis
de concentração dos poluentes em análise deverão sofrer um decréscimo significativo até níveis de
concentração negligenciáveis. Esta medida de minimização encontra-se já prevista no Projecto.
As fontes de ruído mais significativas num projecto desta natureza são a maquinaria utilizada nas
actividades de extracção e de britagem, e a circulação dos camiões que procedem à expedição do
feldspato. Pela análise efectuada no EIA, é na localidade de Dornelas que poderão ocorrer acréscimos
de ruído mais perceptíveis, em função da proximidade do local à via a utilizar pelo veículos que acedem
ao Núcleo I. Nas restantes localidades da envolvente, apesar de se esperar acréscimos de ruído, os
mesmos podem considerar-se negligenciáveis. Assim, relativamente aos receptores sensíveis,
considera-se que deverão ocorrer impactes negativos, mas pouco significativos, temporários e
reversíveis.
Relativamente aos impactes provocados pelas vibrações associadas ao desmonte com explosivos,
foram efectuados pequenos desmontes experimentais na área do Núcleo I com vista à caracterização da
propagação das mesmas no maciço rochoso e sua influência sobre estruturas vizinhas. Verificou-se que
não deverão ocorrer impactes negativos ao nível da integridade física das estruturas. Esta situação devese, sobretudo, ao facto das várias áreas de escavação se situarem a elevadas distâncias dos locais
habitados (superior a 400 metros).
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No que respeita à flora e à vegetação foram analisados dois aspectos fundamentais: a presença ou
ausência de plantas raras ou ameaçadas de extinção em Portugal, ou protegidas por legislação nacional
e comunitária, e a qualidade do coberto vegetal, tendo-se concluindo pela ausência de valores ou
aspectos relevantes. Os impactes associados ao projecto, durante as fases de instalação e exploração
são globalmente negativos, decorrentes essencialmente da remoção do coberto vegetal, que resulta
numa reduzida magnitude dos impactes atendendo ao elevado grau de degradação que as comunidades
vegetais no seu conjunto apresentam. No entanto, a implementação das actividades de recuperação
paisagística vão assegurar a sua reversibilidade, compensando os impactes causados.
Relativamente à fauna irão existir impactes locais mas que serão reversíveis à medida que cessar a
exploração em cada núcleo e com o restabelecimento do coberto vegetal, tal como previsto no plano de
recuperação paisagística.
Relativamente ao património arqueológico e construído, nos trabalhos de prospecção arqueológica
realizados no âmbito deste estudo verificou-se a ocorrência de vários elementos patrimoniais,
verificando-se que os principais impactes se relacionam com a rede de acessos (internos) existentes no
interior das três áreas de exploração e os caminhos (externos) de ligação das áreas de exploração às
Estradas Municipais. No entanto, uma vez que foram desde logo introduzidas as necessárias alterações
nos traçados previstos no Projecto, e estabelecidas medidas de salvaguarda das ocorrências mais
sensíveis, com a indicação de áreas de segurança, considera-se que as referidas ocorrências
patrimoniais estarão acauteladas. Salienta-se que o Plano de Monitorização ambiental, incluído no
projecto, também contempla procedimentos de controlo dos elementos detectados que serão levados a
cabo pela SAIBRAIS.
Com vista à avaliação da qualidade da paisagem, bem como à avaliação dos impactes sobre este
descritor, realizou-se a análise dos vários parâmetros paisagísticos. Concluiu-se que os impactes ao
nível da paisagem são globalmente negativos, embora pouco significativos, temporários e reversíveis
porque o projecto pressupõe a recuperação paisagística faseada das áreas exploradas, isto é, à medida
que as cotas finais da lavra vão sendo atingidas é reposta uma paisagem produtiva e sustentável.
A avaliação dos impactes, ao nível da sócio-economia, de um projecto associado à indústria extractiva
será, porventura, aquela que maior complexidade apresenta. Desde logo porque a determinação da sua
relevância não se pode aferir apenas pelos empregos directos que cria ou pelo seu volume de
facturação. Pelo contrário, deverá ser também analisada a fileira industrial que alimenta, a sua
dependência da matéria-prima em exploração, as alternativas de abastecimento existentes e o custo que
representam, pelo que os impactes resultantes desta actividade são positivos e muito significativos.
No que respeita ao ordenamento do território, o Plano Director Municipal de Boticas classifica a área
de intervenção do projecto como “Espaços Florestais”. Em termos de condicionantes, todas as áreas a
afectar ao Projecto da Mina do Barroso apenas são abrangidas pelo Regime Florestal, não estando
incluídas, nenhuma delas, em áreas de Reserva Ecológica Nacional ou Reserva Agrícola Nacional.
Salienta-se que estes terrenos foram incluídos no Regime Florestal porque são, maioritariamente,
Baldios pertencentes às populações das freguesias de Covas do Barroso e de Dornelas. Irão existir
impactes negativos durante a fase de exploração dos núcleos, no entanto, após a desactivação que será
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feita faseadamente, os impactes serão mitigados pois o projecto contempla a reposição do revestimento
vegetal com povoamentos florestais adequados e ordenados.
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6. PLANO DE MONITORIZAÇÃO
Este EIA inclui um plano de monitorização onde se definem os procedimentos para o controlo da
evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da previsão de impactes, a
saber: recursos hídricos subterrâneos, a qualidade das águas (superficiais e subterrâneas), a qualidade
do ar, o ambiente sonoro, as vibrações, os solos, a paisagem e o património arqueológico..
A implementação deste plano de monitorização traduz-se na avaliação contínua da qualidade ambiental
da área de implementação do projecto, baseada na recolha sistemática de informação primária e na sua
interpretação permitindo, através da análise expedita de indicadores relevantes, estabelecer o quadro
evolutivo da situação de referência e efectuar o contraste relativamente aos objectivos pré-definidos.
Desta forma será também possível estabelecer relações entre os padrões observados e as acções
específicas do projecto, assim como encontrar as medidas de gestão ambiental mais adequadas face a
eventuais desvios que venham a ser detectados.
Prevê-se o envio periódico de relatórios de monitorização à autoridade de AIA, onde serão apresentadas
as acções desenvolvidas, os resultados obtidos e a sua interpretação e confrontação com as previsões
efectuadas no EIA.
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7. CONCLUSÕES
Em síntese, podem salientar-se os seguintes aspectos:
1. De acordo com a avaliação da equipa técnica que executou este EIA, não é previsível que o projecto
da Mina do Barroso venha a induzir impactes ambientais negativos que o possam inviabilizar nem
colide com qualquer condicionante em termos de ordenamento do território;
2. Os principais impactes negativos identificados sobre os sistemas biofísico, ecológico, cultural e
sócio-económico terão, quase exclusivamente, incidência local e carácter temporário uma vez que só
se farão sentir durante a fase de exploração;
3. Os impactes positivos associados ao Projecto da Mina do Barroso relacionam-se sobretudo com a
componente sócio-económica, sendo muito significativos às escalas regional e local, pela criação de
emprego directo e indirecto, contribuindo eficazmente para a diversificação do tecido económico
nacional;
4. Foram estabelecidos no Projecto da Mina do Barroso, procedimentos para o controlo da evolução
das vertentes ambientais apuradas como mais sensíveis na avaliação de impactes efectuada neste
estudo, bem para o controlo da evolução das actividades de recuperação paisagística, estando
consubstanciados no Plano de Monitorização;
5. A implementação das medidas de minimização preconizadas permitem reduzir, de forma evidente, a
projecção espacial e temporal dos impactes negativos, e possibilita a revitalização do espaço
afectado pela exploração;
6. Neste contexto, o Projecto da Mina do Barroso é relevante, não só a nível local e regional, pela
manutenção e criação de emprego, mas, acima de tudo, a nível nacional atendendo a que permitirá
a exploração e aproveitamento de uma substância com importância estratégica para a economia
nacional.
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Figura 5– Localização regional do projecto.
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Figura 6- Localização da área de implantação do projecto
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