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RESUMO NÃO TÉCNICO
1 – INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) elaborado para a área do pedido de concessão de exploração de
depósitos minerais de quartzo, feldspato e lítio denominado “Porto Vieiro”.

O pedido de concessão foi submetido pela empresa Felmica – Minerais Industriais, SA
à entidade licenciadora de Recursos Geológicos do Domínio Público, no caso a
Direcção Geral de Energia e Geologia, em 13 de Março de 2007 e no cumprimento do
Artº 16º do Dec. Lei 88/90 de 16 de Março. O pedido sucedeu-se a um período de
prospecção e pesquisa desenvolvido por um ciclo de 2 anos e iniciado por contrato
com o Estado Português em 12 de Outubro de 2004 (CPP 16/2004).

No RNT escreve-se de forma sucinta e coerente, numa linguagem e com uma
apresentação acessível à generalidade do público, as informações mais relevantes
que constam do Relatório Síntese do EIA, dando-se assim cumprimento à legislação
em vigor, concretamente ao consignado no Dec. Lei 69/2000 de 3 de Maio com as
alterações introduzidas pelo Dec. Lei 197/2005 de 8 de Novembro.
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O EIA é apresentado em conjunto com o Plano de Lavra (PL), documento que além
das tarefas de desmonte do depósito mineral descreve as Medidas de Protecção
Ambiental e Recuperação Paisagística (PARP) a implementar na concessão.

A realização do EIA decorreu no período que mediou entre Setembro de 2006 e Maio
de 2007.

2. – DESCRIÇÃO DO PROJECTO

2.1. – Titular da Concessão de Exploração do “Porto Vieiro”

O titular da concessão de exploração de depósitos minerais de quartzo, feldspato e
lítio denominada “Porto Vieiro” é a Felmica – Minerais Industriais, SA, que se encontra
sedeada na Quinta do Ribeiro, freguesia de Moimenta de Maceira do Dão, concelho
de Mangualde e distrito de Viseu, que está matriculada sob o nº 952/20021014 na
Conservatória do Registo Comercial de Mangualde, e que é portadora do Número de
Identificação Fiscal 500110751.

2.2. – Entidade Responsável pelo EIA

A Felmica – Minerais Industriais, SA também é a entidade promotora e responsável
pelo EIA referente ao Projecto de Exploração na Concessão do “Porto Vieiro”. Para a
realização do EIA a empresa recorreu a uma equipa pluridisciplinar de consultores,
constituída por técnicos com experiência na elaboração deste tipo de projectos e que o
realizaram de forma integrada percorrendo as diversas matérias envolvidas.

2.3. – Justificação e Fase de Execução do Projecto

A actividade empresarial desenvolvida pela Felmica – Minerais Industriais, SA inserese na Indústria Extractiva, sub-sector dos Minerais Não Metálicos, e tem como objecto
a extracção, processamento / beneficiação e comercialização de depósitos minerais
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com aplicação nas indústrias da cerâmica e do vidro, através da exploração em
diversas concessões mineiras e operação no Estabelecimento Industrial de
Mangualde.

A estratégica de desenvolvimento da Felmica - Minerais Industriais, SA consiste no
reconhecimento de novas jazidas de recursos geológicos, nomeadamente de
depósitos minerais do domínio público utilizados como fundentes feldspáticos.

O projecto em apreço enquadra-se na estratégia de desenvolvimento da empresa, que
teve como antecedente um contrato de prospecção e pesquisa desses depósitos na
freguesia de Cabração, concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.

O presente projecto de exploração identifica-se como correspondendo à Fase de
Execução segundo as directrizes constantes do Plano de Lavra.

2.4. – Obrigatoriedade da Realização do EIA

O projecto de exploração a implementar de raiz na concessão do “Porto Vieiro” está
afecto a uma poligonal que delimita uma área de aproximadamente 68,30 hectares. No
interior dessa poligonal foi demarcada uma área efectiva de exploração estendendo-se
por cerca de 4,92 hectares. No raio de um quilómetro localiza-se uma unidade similar,
com procedimento de AIA / licenciamento a correr em paralelo com o do presente
projecto, pertencente à Felmica – Minerais Industriais, SA, com a designação de
Concessão de Exploração do “Formigoso”, e que incide sobre um polígono cobrindo
15,62 hectares apresentando no seu interior uma área de exploração com 4,65
hectares (Figura 1).

A legislação em vigor sobre exploração de recursos geológicos, nomeadamente o
Dec. Lei 88/90 de 16/06, conjugada com legislação específica sobre estudos de
impacte ambiental, nomeadamente o diploma legal contido no Dec. Lei 69/2000 de 3/5
(alterado pelo Dec. Lei 197/2005 de 8/11), impõem, entre outros condicionalismos, que
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as explorações com áreas superiores a 5 hectares, ou que em conjunto com outras
unidades similares localizadas num raio de 1 km ultrapassem esse valor, fiquem
condicionadas a um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) que sirva de
base a uma avaliação integrada dos impactes causados pela exploração a médio e
longo prazo e à discriminação das respectivas medidas minimizadoras.

Pelo motivo das áreas de exploração definidas no interior das poligonais de concessão
dos projectos do “Porto Vieiro” e do “Formigoso” se localizarem a menos de um
quilómetro uma da outra e cobrirem uma superfície com mais do que 5 hectares, o
licenciamento da concessão do “Porto Vieiro” fica condicionado a processo de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nos termos do Dec. Lei 69/2000 de 3/5.

Em conformidade com a necessidade de sujeitar o pedido de concessão a
procedimento de AIA foi desenvolvido o presente EIA, cuja estruturação segue as
normas técnicas fixadas pela Portaria Nº 330/2001 de 2 de Abril.

2.5. – Localização e Acessos

A área objecto do presente pedido de atribuição direitos de exploração de depósitos
minerais de quartzo, feldspato e lítio (pedido de concessão denominado “Porto Vieiro”)
localiza-se na freguesia de Cabração, concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do
Castelo. O enquadramento regional (concelho e freguesia) e local (sobre extractos das
folhas Nº 15 e Nº 28 da Carta Militar de Portugal à escala 1/25000) da área do pedido
de concessão apresenta-se na Figura 1A. A poligonal que delimita a área do pedido de
concessão cobre uma superfície de 68,30 hectares, sendo definida por 7 vértices cujas
coordenadas referidas ao Ponto Central do sistema Hayford-Gauss também se
apresentam na Figura 1A.

No interior da área de concessão foi delimitada uma área de exploração que circunda
a área de afloramento do filão do Porto Vieiro, com 4,92 hectares.

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Quartzo, Feldspato e Lítio Denominada “Porto Vieiro”
Pag. 4

DRENAGEM
DO
MATERIAL

Extractos das folhas Nº 15 e 28 da Carta Militar de Portugal à escala 1/25000 do Instituto Geográfico do Exército.

CONCESSÃO
Do
“PORTO VIEIRO”

Área de
exploração

Concessão do
“Porto Vieiro”

Coordenadas Hayford-Gauss referidas ao Ponto Central

1
2
3
4
5
6
7

Vértice

Perpendicular
(m)
239936
240036
239568
238675
238675
238940
239647

Jan-07

Ref:
CE/FM

Concelho de
Ponte de
Lima

Distrito de
Viana do
Castelo

denominado “Porto

Vieiro” (68,30 ha)

Poligonal do pedido de concessão de exploração
de depósitos minerais de quartzo, feldspato e lítio

Planta de Localização

FELMICA - Minerais Industriais, SA

Trajecto desde a EN 201 até à
área de exploração (1,4 km)

Meridiana
(m)
-41847
-41353
-40530
-40520
-40730
-40735
-41429

Coordenadas da poligonal

Freguesia de
Cabração

PORTUGAL

1A

Escala:
1/25000

s/ escala

O acesso principal à referência geográfica da concessão do “Porto Vieiro” (Ponte de
Lima) é a Auto Estrada A3. Partindo da cidade de Ponte de Lima, o acesso à área do
Projecto de Exploração do “Porto Vieiro” faz-se seguindo a estrada nacional EN 201
no troço de ligação entre as povoações de Arcozelo e Romarigães. Ao quilómetro
26,15 desta estrada entronca um caminho em terra batida que no seu
desenvolvimento para Noroeste ao longo de cerca de 1,4 km permite o acesso à área
de concessão a partir do limite Sudeste.

2.6. – Caracterização da Exploração
5 Áreas – A área total da concessão ascende a 68,30 hectares. A área efectiva de
exploração soma cerca de 4,92 hectares.
5 Jazigo Mineral e Reservas Exploráveis – A unidade geológica a explorar na
concessão do “Porto Vieiro” é constituída por aplito-pegmatitos com petalite,
pertencentes ao designado Grupo Aplito-Pegmatítico do Formigoso, feixe de filões
instalados em unidades xistentas e doravante designados por formação produtiva. Do
processamento do material explorado na área efectiva de exploração, em
estabelecimento industrial de moagem e desferrização de feldspatos, resultarão cerca
de 690 000 toneladas de fundentes feldspáticos com aplicação na indústria cerâmica
do “barro branco”, nomeadamente nos sectores do pavimento e revestimento.
5 Produção Anual – A actividade extractiva a praticar na área de exploração da
concessão do “Porto Vieiro” resultará no desmonte anual de aproximadamente 30 000
toneladas de aplito-pegmatitos litiníferos.
5 Vida Útil – A vida útil da concessão do “Porto Vieiro” estima-se em cerca de 23
anos.
5 Equipamentos Móveis – O equipamento que será utilizado no desmonte é o
seguinte: 1 escavadora giratória de braço extensível sobre lagartas, 1 escavadora
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articulada de balde frontal sobre pneus, 1 dumper de carga articulado 6 x 6. A potência
total dos equipamentos móveis é 540 CV.
5 Meios Humanos e Regime de Laboração – Os meios humanos afectos à concessão
são: 1 técnico responsável, 1 operador das escavadoras, 1 operador do dumper, 1
ajudante.

A laboração desenvolve-se ao longo dos 12 meses do ano e em um turno diário que
decorre das 8.30 h até às 18.00 h.
5 Instalações Auxiliares da Exploração – A exploração não possui nenhuma infraestrutura do tipo anexo mineiro que tenha por objectivo algum processamento ou
beneficiação do material extraído das frentes de desmonte. A formação produtiva
explorada é expedida na forma tal-qual para o Estabelecimento Industrial de
Processamento de Feldspatos da empresa Felmica - Minerais Industriais, SA,
localizado na Quinta do Ribeiro, Apartado 67, Moimenta de Maceira Dão, 3534-909
Mangualde, no qual é processada sendo convertida em lotes de fundentes feldspáticos
moídos e desferrizados.

A infra-estrutura anexa à mina (auxiliar da exploração) é constituída por um balneário
com chuveiro, cacifos e vestiário de acordo com a legislação em vigor. A mesma
instalação é dotada de uma pequena sala para apoio administrativo. Como referido
acima, o combustível é fornecido às máquinas diariamente pela mesma viatura que
desloca os trabalhadores aos locais de exploração, e as refeições dos operários são
concretizadas em restaurantes locais (Cabração, Ponte de Lima).
5 Desmonte da Formação Produtiva – O desmonte do jazigo mineral será efectuado a
céu aberto por acção da escavadora giratória que raspando a formação produtiva a vai
desagregando. Quando necessário para descompressão e fragmentação do maciço,
haverá recurso à utilização de explosivos. As escavação na área efectiva de
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exploração começa nas zonas com cota mais baixa e segue no sentido das zonas com
cota mais alta.

A escavação na área efectiva de exploração é definida por uma única corta ou céuaberto. Essa corta apresenta um desenvolvimento segundo Noroeste-Sudeste (NWSE) ao longo de cerca de 340 metros, apresentando largura média próxima dos 90
metros.

A base da escavação apresenta uma modelação topográfica em “escadaria”, ou seja
trata-se de uma base segmentada caracterizada por três patamares: o extremo NW da
base contempla um patamar colocado à cota dos 170 metros; o sector central é
caracterizado por um patamar ligeiramente mais elevado (cota = 177,5 metros); e no
extremo SE observa-se um terceiro patamar colocado à cota dos 192,5 metros.

Na transição entre os sectores e no interior de cada sector desenvolvem-se ainda
pisos de escavação com as dimensões estipuladas: altura máxima de 7.5 metros e
largura variável consoante se trate de degraus de avanço (10 metros) ou definitivos
(4.7 metros).

O desmonte incluirá a fase de decapagem e armazenamento da camada superficial de
terra vegetal, a fase de desmonte da formação produtiva por acção das máquinas e
dos explosivos, e a fase do carregamento dos aplito-pegmatitos litiníferos em veículos
pesados que asseguram o seu transporte para um estabelecimento industrial externo,
onde posteriormente serão processados.
5 Processamento do Recurso – A formação produtiva explorada é expedida na forma
tal-qual para o estabelecimento Estabelecimento Industrial de Processamento de
Feldspatos da empresa Felmica – Minerais Industriais, SA, localizado na Quinta do
Ribeiro, freguesia de Moimenta de Maceira do Dão, concelho de Mangualde e distrito
de Viseu, no qual é processada sendo convertida em lotes de fundentes feldspáticos
moídos e desferrizados destinados à indústria cerâmica do “barro branco”.
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5 Protecção Ambiental e Recuperação Paisagística – Visando a reintegração da
concessão na paisagem natural (área florestal), o modelo de recuperação paisagística
e ambiental do projecto incorpora as seguintes tarefas: (a) Decapagem e
armazenamento do solo de cobertura – A camada de solo de cobertura será retirada
em avanço relativamente à frente de desmonte e armazenada em depósito para ser
usada posteriormente como substrato para a vegetação a estabelecer; (b)
Rebentamento das cabeças – O declive das frentes de exploração será regularizado,
procedendo-se ao rebentamento das cabeças das bancadas e aproveitando os
escombros para o enchimento parcial dos patamares. Com esta operação induzir-se-à
uma fissuração e desagregação dos materiais que ficarão aflorantes, de modo a
favorecer a implantação de vegetação e a diminuir o pendor final dos taludes,
aumentando a sua estabilidade. O rebentamento será executado de forma a deixar
bermas com larguras adequadas que terão como função diminuir os riscos de queda
de blocos, servir de zonas de retenção de material e controlar a erosão; (c) Deposição
do solo – O solo que se conseguir armazenar, proveniente da decapagem, será
espalhado nos patamares para facilitar o desenvolvimento da vegetação; (d)
Vegetação – Embora a camada de solo que será espalhada sobre os patamares
descabeçados proporcione a instalação de vegetação serão plantadas espécies
arbóreas durante e no final da exploração (pinheiro bravo); (e) Fecho da mina – No
final da exploração será removido do local todo o equipamento mineiro e instalação de
pessoal. Serão efectuadas todas as obras julgadas necessárias para segurança das
pessoas e animais, que porventura circulem na zona de pós exploração.

2.7. – Cronograma de Trabalhos

A programação da lavra em sincronia com as operações de recuperação paisagística
e de mitigação dos impactes produzidos pela exploração apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1 – Cronograma para as fases de preparação, integração paisagística,
exploração, recuperação e desactivação, na concessão do “Porto Vieiro”.
Duração (triénios)
Fases

Acções e medidas a implementar
1º

Preparação

Integração
Paisagística

Exploração

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Desflorestação e desmatação:
retirada sistemática e progressiva
em talhões de lavra do coberto
arbustivo e arbóreo de modo a que
os mesmos se encontrem livres de
quaisquer raízes, troncos ou outros
restos vegetais.
Implementação do Talude de
Estéreis Xistentos e Terras
Vegetais: remobilização das terras
vegetais e dos estéreis; seu
transporte, distribuição e
homogeneização; nivelamento da
estrutura triangular.
Desmonte da formação produtiva e
do encosto (estéril)
Enchimento da Base da Escavação:
remobilização das terras vegetais e
dos estéreis, transporte, sua
distribuição, homogeneização e
nivelamento topográfico

Recuperação

Desactivação

Colocação do substrato de terras
vegetais (0.20 a 0.40 m): sobre os
patamares finais e base do céu
aberto, segundo uma metodologia
de enchimento sucessivo em
concomitância com a lavra.
Espalhamento, nivelamento e
regularização da superfície.
Repovoamento Arbóreo: em fase
com o avanço da lavra, após se
efectuarem as acções de colocação
do material de enchimento e do
substrato de terras vegetais, seguese a plantação de pinheiros bravos,
após a abertura de covas,
colocação de tutores, fertilização,
preparação da estação e marcação
do compasso.
Desactivação do auxiliar de
exploração (contentor com
balneário, cacifo e vestiário)
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3 – CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DE REFERÊNCIA
5 Geologia – A área do pedido de concessão “Porto Vieiro” localiza-se no designado
Grupo de Filões Aplito-Pegmatíticos do Formigoso. Os filões que constituem o grupo
estão encaixados em xistos e possuem na sua constituição um mineral designado
petalite que apresenta características de fundente cerâmico. De entre os filões do
grupo destaca-se o filão do Porto Vieiro. A massa aplitopegmatítica apresenta
extensão com cerca de 520 metros e largura média de 15-70 metros, estando
enraizada, no mínimo até cerca de 60 metros. Os filões são constituídos por aplitos
(granitos finos) e pegmatitos (granitos muito grosseiros) claros. Nos aplitos domina a
composição essencialmente de quartzo e feldspato sódico (albite) com algumas
lamelas prateadas de micas (moscovites). Nos pegmatitos existem grandes
quantidades de feldspato potássico (microclina), albite, petalite e alguma moscovite,
para além do quartzo. O xisto que contacta com o filão do Porto Vieiro é uma rocha de
grão fino constituída essencialmente por quartzo, moscovites e biotites (micas pretas),
a que se associam turmalinas, feldspatos, apatite e alguns opacos como minerais
acessórios.
5 Relevo – Ao nível regional, a área do projecto localiza-se na bacia hidrográfica do
rio Lima, ao nível local localiza-se na margem esquerda da bacia hidrográfica ribeira
do Formigoso que é uma bacia com cerca de 16.7 km2 e que apresenta uma forma
geral arredondada, porém recortada no sector Sudoeste. A bacia da ribeira do
Formigoso estende-se desde as terras altas da Cumieira (cotas superiores a 600
metros assinaladas pelo vértice geodésico de Cumieira – 603 m), no sector ocidental a
Este de Arga de Cima, ou de Formigoso (cotas superiores a 500 metros assinaladas
pelo vértice geodésico de Formigoso – 516 m), no sector oriental a Oeste de Labruja,
até à zona de confluência tripla das ribeiras de Formigoso, Fragos e Fisga (cotas
abaixo dos 30 metros), sob as pontes do Lourinhal e das Poldras, nas proximidades
das povoações de Mata, Breia e Brumaia. Para jusante desta confluência, o curso de
água adquire a designação de rio Estourãos, o qual, após um trajecto Norte-Sul com
cerca de 10 km, desagua no rio Lima nas proximidades da povoação de Carvalhal.
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Desde a nascente até à foz a ribeira do Formigoso percorre um trajecto com 6.9 km de
comprimento. Os principais tributários deste curso de água são os ribeiros da Corte,
do Chiadrouro e do Porto Vieiro. A Norte a bacia da ribeira do Formigoso contacta com
as bacias de diversos tributários do rio Coura, nomeadamente os ribeiros do Outeiral e
das Mós. A nascente faz fronteira com a bacia do rio Labruja. E a poente é limitada por
afluentes dos rios Lima (ribeiro dos Fragos, no sector SW) e Coura (ribeira da Arga, no
sector NW). A ribeira do Formigoso provoca um entalhe na superfície topográfica que
na metade Norte da bacia se manifesta através de um vale em leque, central à mesma
e perfeitamente simétrico na perspectiva longitudinal. Desse modo, o trajecto da ribeira
faz-se integralmente através do sector central da bacia, segundo uma direcção média
NNW-SSE. A distância entre o leito da ribeira e o limite Oeste da concessão do “Porto
Vieiro” ronda os 500 metros. Na metade sul a bacia da ribeira do Formigoso
estrangula-se no sector ocidental devido à instalação da ribeira dos Fragos, de modo
que as suas margens deixam de ser simétricas relativamente ao leito e o trajecto do
curso de água passa a desenvolver-se junto à margem direita. As cotas na bacia da
ribeira do Formigoso variam entre os 30 e os 600 metros, embora grande parte da
área se estenda entre as cotas dos 30 e dos 200 metros, tendo-se nestes horizontes
topográficos vindo a instalar as povoações de Felgueiras, Cabração e Balouca.
Longitudinalmente e ao nível do leito da ribeira as maiores cotas (350 m) surgem nas
proximidades da nascente e as menores (30 m) na zona da foz. Para uma distância
próxima dos 6.9 km entre aquelas duas referências topográficas longitudinais concluise que o declive médio do leito da ribeira do Formigoso ronda os 4.6 %, ou seja que se
trata de um leito com inclinação moderada. O local onde se instalará a concessão do
“Porto Vieiro” apresenta cotas que variam entre os 300 e os 400 metros, sendo que as
maiores cotas surgem na vizinhança do cume do Formigoso. A área de exploração da
concessão desenvolve-se entre as cotas dos 350 e dos 400 metros podendo ser
designada como flanco de encosta. Na margem esquerda da ribeira do Formigoso
predominam as encostas moderadamente inclinadas surgindo também e com alguma
frequência as encostas declivosas. Na margem direita predominam as encostas muito
declivosas surgindo em subordinação as encostas com inclinações moderadas,
Finalmente, nos sectores laterais ao leito da ribeira localizados abaixo da cota dos 200

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Quartzo, Feldspato e Lítio Denominada “Porto Vieiro”
Pag. 11

metros predominam as encostas sub-planas ou pouco inclinadas. A área de
exploração incluída na concessão do “Porto Vieiro” apresenta maioritariamente
declives entre os 15 e os 45º ou superiores a 45º, o que se compreende por constituir
um flanco de encosta
5 Solos e Uso do Solo – A área de exploração da concessão do “Porto Vieiro”
localiza-se em zonas cobertas por solos que resultaram da alteração dos xistos e
aplito-pegmatitos subjacenctes. Em geral, os solos são pobres, pouco espessos, sem
capacidade para o uso agrícola e com capacidade reduzida para a produção florestal.
Os solos mais ricos surgem em estreita ligação com os lameiros localizados na
vizinhança da área do pedido de concessão, por exemplo nos vales dos afluentes do
rio Lima. O uso do solo na envolvente à área do pedido de concessão é dominado
pelos usos agrícola (terrenos mistos que combinam culturas anuais de sequeiro e
regadio e culturas permanentes de olival e vinha) e florestal (produção de madeiras e
resinas a partir da transformação de pinheiros e eucaliptos; ocupação por espécies
exóticas, nomeadamente acácias e hakeas). A área de exploração localiza-se em
terrenos classificados como espaço sujeito a regime florestal, não coincidindo com
nenhuma mancha pertencente à Reserva Agrícola Nacional, mas coincidindo quase
integralmente com terrenos incluídos na Reserva Ecológica Nacional. A área da
concessão encontra-se significativamente afastada de qualquer área protegida ou sítio
classificado pelo Instituto da Conservação da Natureza.
5 Clima – O clima da envolvente à área do projecto é resultado da sua posição
geográfica e proximidade do Atlântico e da forma e disposição dos principais conjuntos
montanhosos do Noroeste de Portugal. Estes factores determinam que a região seja
uma das mais pluviosas de Portugal. Na envolvente à bacia da ribeira do Formigoso e
à concessão do “Porto Vieiro” a precipitação anual ronda os 2000 mm. O período de
ocorrência de maior pluviosidade decorre de Outubro a Janeiro, com precipitações
claramente acima dos 200 mm/mês, enquanto que os meses de Junho a Agosto
representam o período de menor ocorrência de queda de chuva, com precipitações
inferiores a 50 mm/mês. Os meses de Setembro e Fevereiro-Maio constituem períodos
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de transição, caracterizados por precipitações a rondar os 150±40 mm/mês. As
temperaturas médias anuais rondam os 12,5 a 15 ºC. Em termos médios, a velocidade
do vento ronda os 2.7 km/h, podendo atingir 5 km/h em Abril (mês mais ventoso). O
vento mais frequente sopra do quadrante SE (18.9 %), seguindo-se o quadrante
diametralmente oposto (NW com 16.4 %). Os ventos menos frequentes sopram de Sul
(4.1 %) e da direcção NW-SW (cerca de 6.2 %). Os períodos de calmaria (C) atingem
os 18 %, sendo praticamente nula a ocorrência na região de ventos intensos.
5 Recursos Hídricos – A área de exploração da concessão do “Porto Vieiro” é
atravessada somente por linhas de água de pequena expressão. O nível freático
ocorre a profundidades elevadas por se tratar de um flanco de encosta próximo de
uma zona de cumeada. O fluxo hídrico processa-se no sentido da ribeira do
Formigoso. A área do pedido de concessão reúne condições favoráveis quer para a
infiltração sub-superficial quer para a recarga dos aquíferos subterrâneos. A infiltração
anual ronda os 627 litros/m2/ano, correspondente a 60 % da precipitação total, valor
que em termos de recursos hídricos pode ser considerado muito elevado. No entanto,
a concessão do “Porto Vieiro” localiza-se fora de qualquer sistema aquífero específico,
enquadrando-se a hidrogeologia local no designado Maciço Antigo Indiferenciado.
Pode concluir-se por isso que a recarga aquífera é fortemente condicionada pelo factor
climático (precipitação).

As infra-estruturas que compõem o sistema de abastecimento público de água à
freguesia de Cabração são representadas por 5 captações gravíticas (nascentes) e
quatro reservatórios. Verifica-se que uma das nascentes (a nascente dos “Peniçais”)
se encontra relativamente próximo dos vértices da poligonal do núcleo de exploração
da concessão do “Porto Vieiro” (distância mínima igual a 191 metros), pelo que se
propõe a implementação de um plano de monitorização no âmbito dos recursos
hídricos a incidir sobre esta nascente (Quadro 2c), tendente a antecipar/detectar
eventuais afectações da mesma durante o desenvolvimento da exploração.
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5 Flora – Dado o quadro climático local, com a sua heterogeneidade, gradientes e
características do substrato, é possível definir um mosaico fitogeográfico caracterizado
pela presença de determinadas espécies que compõem diferentes associações
vegetais. Podem ser identificados três grandes domínios fitogeográficos que
correspondem a áreas onde as condições naturais fazem com que prevaleçam
comunidades vegetais com determinada estrutura: o domínio oro-atlântico, o domínio
sub-atlântico e o domínio de transição. A área do projecto localiza-se no domínio subatlântico que surge nas zonas de altitudes inferiores a 300-500 metros, e possui duas
sub-associações: carvalhais de carvalho-roble com sobreiros, no primeiro caso, ou
com folhados no segundo. Junto às linhas de água, onde ocorreu a deposição de
sedimentos, existem comunidades muito ricas. Desenvolveram-se maciços arbóreos
que constituem a galeria ripícola, com o freixo, o amieiro e o choupo podendo surgir
também o salgueiro. O estrato herbáceo possui plantas como a hortelã-de-água e os
poejos. Nos lameiros é de assinalar a existência de lameiros húmidos, com a presença
de narcisos, e lameiros sujeitos a encharcamento temporário, em que se verifica a
presença dos juncos.
5 Fauna – O coelho-bravo percorre meios semi-naturais compostos por matos,
afloramentos rochosos e pastagens pobres, assim como a perdiz (Alectoriz rufa), onde
costuma nidificar. Os matagais densos e bem desenvolvidos são bons refúgios para o
javali ou o lobo-ibérico. Os maciços rochosos que abundam nestas áreas albergam
algumas espécies que aproveitam a reduzida presença humana. Os répteis e espécies
como as doninhas muitas vezes refugiam-se em saliências rochosas. As aves de
rapina utilizam as áreas mais escarpadas para nidificar. É possível a existência da
toupeira-de-água em linhas de água preservadas. Nas poças das ribeiras e nos canais
para rega podem encontrar-se salamandras e tritões e também alguns anfíbios. Nos
cursos de água de maior dimensão, desde que não poluídos, com escassa presença
humana, e com existência de fauna piscícola, poder-se-ão encontrar a lontra e o
guarda-rios. Às áreas florestais estão associadas comunidades animais compostas por
passeriformes, mamíferos como a raposa, o gato-bravo e, nos locais de vegetação
mais densa e afastados da presença humana, o javali, o lobo ou esporadicamente o
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corço. As árvores mais velhas podem servir de abrigo a rapinas nocturnas como a
coruja-do-mato ou diurnas como o açor. Também se podem encontrar mustelídeos
como a doninha e a fuinha. As massas florestais compostas unicamente por resinosas
apresentam em geral produtividades mais baixas que as de folhosas, de modo que as
comunidades animais são ligeiramente menos diversas. Aves como o pica-pau e o
gaio são relativamente frequentes. As rapinas são representadas pelo milhafre e por
algumas rapinas nocturnas. Muitas espécies adaptaram-se aos meios humanizados e
geralmente tiram proveito das culturas desenvolvidas pelo Homem ou do refúgio
criado por habitações abandonadas, armazéns e edifícios de apoio às actividades
agropecuárias. Assim, os campos agrícolas como as vinhas, os olivais e as hortas são
terrenos de deambulação das raposas, texugos ou javalis, abrigando-se nos matos
das redondezas. A perdiz geralmente prefere manchas de matos intercaladas com
campos de cereais. Outras espécies como os morcegos, as corujas, as andorinhas, as
doninhas, e numerosos micromamíferos como o rato-do-campo, podem encontrar
refúgio em edifícios antigos ou abandonados, que servem de apoio à agricultura.
5 Paisagem – A zona envolvente ao pedido de concessão “Porto Vieiro” localiza-se
numa unidade de paisagem caracterizada por uma diversidade paisagística assente
fundamentalmente na coexistência de paisagens rurais ou agrícolas e paisagens
florestais ⎯ "Gândara". Podem considerar-se três zonas distintas: a Área Agrícola, no
seio da qual os prados, hortas e pomares ocupam fundamentalmente os terrenos de
cota mais baixa (mais férteis), as vinhas e os olivais os terrenos de cota intermédia, e
os pinhais/eucaliptais/vegetação exótica os terrenos de cota mais elevada, já
pertencentes à Área Florestal; a Área Semi-Natural é ocupada pelos aglomerados
populacionais e pelas infra-estruturas rodoviárias e outras. A concessão do “Porto
Vieiro” está totalmente inserida em Área Florestal. O facto da ocupação do solo nesta
zona ser bastante homogénea faz com que o grau de diversidade da paisagem seja
reduzido e, de acordo com os conceitos visuais da paisagem, que o panorama
cromático seja muito monótono. Tomando em consideração as características do
relevo e o uso do solo (envolvente florestal), foi estabelecido que a concessão do
“Porto Vieiro” constitui zona significativamente camuflada e portanto pouco perceptível
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a partir de pontos de observação situados em locais sensíveis (aglomerados
populacionais, com excepção das povoações de Cabração e Escusa.
5 Planeamento e Ordenamento do Território – A poligonal da concessão do “Porto
Vieiro” engloba solos incluídos em espaços florestais sujeitos a regime florestal. A
classe de espaço “Área predominantemente florestal para produção condicionada”
encontra-se definida na alínea c) do nº 2 do Artº 35º (Espaço não Urbano) do
regulamento do PDM de Ponte de Lima. Os usos e condicionalismos associados a
essa classe de espaço encontram-se descriminados nos Artº 55º e Artº 56º daquele
mesmo regulamento, respectivamente, não sendo incompatíveis com a actividade
extractiva de recursos geológicos. Neste contexto, a entidade co-gestora das áreas
baldias, no caso a Junta de Freguesia de Cabração, emitiu parecer favorável à
implementação do projecto, em 1 de Julho de 2008.

Nas proximidades da área do projecto, ou no seu interior, não há a assinalar a
presença de qualquer mancha solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional.

A poligonal da concessão do “Porto Vieiro” insere-se em grande parte em terrenos
classificados como Reserva Ecológica Nacional. A Felmica – Minerais Industriais, SA
apresentou à autarquia de Ponte de Lima uma petição no sentido de ver reconhecido o
interesse público municipal do recurso a explorar na concessão do “Porto Vieiro”. Em
21 de Abril de 2008 o executivo camarário deliberou aprovar a emissão de Declaração
de Interesse Público Municipal relativamente a esta matéria e em 19 de Junho de 2008
a Assembleia Municipal ratificou essa decisão.
5 Ruído – A Área do Projecto é influenciada principalmente e só ligeiramente pelo
ruído associado aos equipamentos agro-florestais que laboram nas redondezas. Uma
vez que as máquinas a utilizar na extracção do depósito mineral de quartzo, feldspato
e lítio só irão constituir novas fontes de ruído após a entrada em funcionamento do
projecto, e não havendo na zona actividades industriais muito ruidosas, concluiu-se
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que a Área do Projecto e a sua envolvente mais próxima constituem zonas calmas e
pouco ruidosas, onde o ruído de fundo é o típico das zonas rurais.
5 Qualidade do Ar – No período compreendido entre Agosto e Novembro de 2006 a
Área do Projecto apresentou, em termos médios e de acordo com dados do Instituto
do Ambiente, concentrações em poeiras finas (PM10) abaixo do valor limite de 50
μg/m3 estipulado pelo Dec. Lei 111/2002 de 16 de Abril. Em termos de classificação,
pode afirmar-se que a qualidade do ar variou essencialmente entre as categorias de
Muito Bom e Bom, embora muito esporadicamente se tenham registado valores
referentes às categorias de Médio e Fraco. Há porém a considerar que a área do
projecto se localiza relativamente próximo (na vertente do empoeiramento) de um
núcleo extractivo onde operam diversas pedreiras de granito – Núcleo Extractivo das
Pedras Finas, com lavra predominantemente em extensão por se tratar de
explorações de granito amarelo (alterado), cobrindo portanto uma vasta área (cerca de
107 hectares). Em complemento, deve também referir-se que a envolvente à
concessão apresenta áreas extensas desbastadas e com solos a nu muito
susceptíveis à erosão por via eólica e portanto contribuintes de quantidades
significativas de poeiras. Com este enquadramento, as concentrações em PM10 no
futuro deverão ser atribuídas quer ao factor natural (áreas desbastadas), quer à
actividade na concessão do “Porto Vieiro”, quer à actividade nas pedreiras de granito
do Núcleo Extractivo das Pedras Finas, tratando-se portanto de um caso que configura
um cenário de emissões difusas.
5 Rede Viária para a Drenagem da Formação Produtiva – Os aplito-pegmatitos
litiníferos a explorar na concessão do “Porto Vieiro” serão processados para produção
de fundentes feldspáticos moídos num estabelecimento industrial licenciado para o
efeito e localizado na Quinta do Ribeiro, freguesia de Moimenta de Maceira do Dão,
concelho de Mangualde e distrito de Viseu. A distância entre a concessão e o
estabelecimento industrial é da ordem das centenas de quilómetros. A expedição será
feita utilizando camiões de carga com capacidade para 30 toneladas que percorrem o
trajecto assinalado na Figura 2 até alcançar a estrada nacional EN 201, percurso em
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terra batida com cerca de 1,4 km no qual circulam com regularidade veículos pesados
de transporte de madeiras utilizados pelos madeireiros na expedição da produção
florestal local. Após alcançar a EN 201, a expedição do depósito mineral explorado na
concessão do “Porto Vieiro” segue por essa via até ao nó de Arcozelo da A27, também
representado na Figura 2. Após um pequeno percurso na A27, entra-se e segue-se na
A3 até ao Porto, depois na A1 até Aveiro, e finalmente na A25 até Mangualde. O
trajecto desde Mangualde até Moimenta de Maceira Dão faz-se percorrendo a estrada
nacional EN 234, no troço de ligação entre Mangualde e Nelas. No sentido Norte-sul, o
estabelecimento industrial da Felmica – Minerais Industriais, SA localiza-se à direita,
sendo que a entrada para o mesmo faz-se através de um curto percurso em terra
batida. O número máximo de camiões que sairá da área do projecto durante um dia de
trabalho é 5.
5 Património Arquitectónico e Arqueológico – O concelho de Ponte de Lima é rico em
diversas formas de património, contando com 57 imóveis classificados ou em vias de
classificação, de acordo com os dados publicados no sítio da Internet do IPPAR. A sua
arquitectura medieval, religiosa e civil, os restos de civilizações de antanho, o seu
romanceiro, as lendas e tradições, as festas e romarias, são apenas algumas entre as
diferentes manifestações da sua riqueza. A concessão do “Porto Vieiro” localiza-se em
terrenos de montanha densamente cobertos por vegetação arbustiva de porte médio a
elevado (acácias, hakeas e mimosas), significativamente afastada de qualquer
elemento patrimonial arquitectónico ou arqueológico. No caso do património
arqueológico, a menor distância em linha recta da concessão a elementos patrimoniais
documentados é superior a 1500 metros, sendo que o trajecto de expedição do
material não interfere com os locais dos sítios arqueológicos identificados.
5 Economia e Sociedade – Com uma área de 321 Km2, 51 freguesias, o concelho de
Ponte de Lima possui uma população residente na ordem dos 50.000 habitantes. Da
totalidade da população residente, 41,9% tem idades compreendidas entre os 0 e os
24 anos. Com uma população marcadamente jovem, a vila de Ponte de Lima
encontra-se dotada de um importante pólo universitário, com dois estabelecimentos de
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ensino superior e com uma importante tradição no campo da investigação agrária: A
Universidade Fernando Pessoa, que entrou em funcionamento em 1990 e que oferece
dois Cursos: Curso Superior de Gestão Comercial e Contabilidade e o Curso Superior
de Relações Publicas. A Escola Superior Agrária que entrou em funcionamento no ano
lectivo de 1990/91 com o Curso Superior de Agricultura e em 1992/93 o Curso
Superior de Horticultura. Estão em fase de implantação os Cursos de Organização e
Gestão dos Recursos Rurais e o Curso de Organizações e Mercados Agrícolas. Por
outro lado temos a Escola Profissional Agrícola, que oferece dois cursos técnicos:
Técnico de Gestão Agrícola e Técnico de Turismo Rural Ambiental. Verifica-se, no
concelho de Ponte de Lima, e à semelhança do que acontece na região, uma evolução
generalizada em que, tendencialmente, há um reforço do sector terciário face aos
sectores primário e secundário. No que respeita à estrutura industrial, o concelho de
Ponte de Lima tem tido a preocupação de criar incentivos específicos para a fixação
de indústrias, sobretudo não poluentes. Tradicionalmente, a indústria extractiva,
apesar de não ter grande representatividade na região, é constituída por pequenas
empresas que exploram as areias, argilas, granitos ornamentais, etc. É um sector com
tendência a crescer se considerarmos a grande procura que os granitos da região têm
tido dentro e fora do País. Com o presente projecto, acrescenta-se a este cortejo de
recursos os aplito-pegmatitos com aptidão cerâmica. O concelho de Ponte de Lima faz
parte de uma área que se desenvolve principalmente em torno da bacia hidrográfica
do rio Lima. Esta unidade territorial, denominada "Vale do Lima", reúne condições
específicas que o tornam particularmente atractivo para o investidor turístico. A beleza
paisagística do concelho corresponde bem aos encantos do famoso rio Lima "o
Lhetes", que pela beleza das suas margens e limpidez das suas águas se tornou no
célebre "rio do esquecimento”. O forte impacto turístico que caracteriza o concelho de
Ponte de Lima também advém, do vasto acervo patrimonial, arquitectónico e
arqueológico
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4 – IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS PRECONIZADAS

A análise dos impactes ambientais incidiu sobre os elementos e processos descritos
na caracterização geral do projecto e na caracterização ambiental de referência
susceptíveis de virem a sofrer alterações com o início e o desenvolvimento da
actividade extractiva na área de exploração da concessão do “Porto Vieiro”.

Para se proceder à avaliação dos impactes utilizou-se uma escala que de forma
resumida classifica os impactes como nulos, pouco importantes, importantes ou muito
importantes.
5 Clima – Considerando os efeitos gerados pela presença da escavação e pela
remoção da vegetação nos terrenos afectos à área de exploração, conclui-se que o
projecto não provocará qualquer alteração no clima local. Em consonância, o impacte
respectivo foi classificado como pouco importante.
5 Geomorfologia – A escavação irá certamente provocar um contraste de cores entre
a área em exploração e o meio envolvente, além de modificar o relevo actual pondo à
vista as formas artificiais das bancadas de desmonte. Por isso, considera-se o impacte
gerado pela escavação ⎯ impacte visual ⎯ como muito importante. As medidas
propostas para reduzir o impacte visual da escavação passam pelo enchimento parcial
da mesma e pelo repovoamento progressivo da base e patamares do céu-aberto com
pinheiros, com o objectivo principal de disfarçar a cicatriz gerada pela extracção da
formação produtiva.
5 Solos – O impacte efectivamente importante sobre os solos resulta da alteração do
seu uso, que passa a ter uma ocupação ligada à industria extractiva. Porém, uma vez
que a área a intervencionar é relativamente pequena e a espessura e volume de solo
a remover são reduzidos, foi considerado que este impacte negativo é pouco
importante. Não obstante, por forma a minimizar as alterações impostas pela nova
ocupação, foram propostas medidas que visam a reposição de todos os solos
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provenientes da decapagem através das acções de recuperação paisagística a
desenvolver.
5 Recursos Hídricos – Os impactes sobre os recursos hídricos causados pela
actividade extractiva na área de exploração são pouco importantes. Na verdade, não
foi identificada qualquer nascente na área de exploração do pedido de concessão,
nem na sua envolvente mais próxima. Também não é de prever que a escavação
interfira com as linhas de água superficiais, uma vez que estas se situam fora das
áreas definidas para o desmonte. Relativamente à afectação da qualidade das águas
pelo aumento de materiais finos em suspensão resultantes da exploração (turvação), o
estudo desvaloriza este aspecto pelo facto das linhas de água existentes na
vizinhança da área de exploração serem de pequena extensão e apresentarem
caudais efémeros ou intermitentes.

A Felmica – Minerais Industriais, SA está obrigada a suportar os custos de novas
captações de água que funcionem como alternativas às nascentes que servem de
abastecimento público à freguesia e se localizam na vizinhança próxima da
concessão, na eventualidade das mesmas virem a ser afectadas pela exploração, no
seu caudal ou qualidade, nomeadamente como resultado da utilização de explosivos
durante a actividade extractiva;
5 Flora e Fauna – O estudo demonstrou serem pouco importantes os impactes sobre
a flora e a fauna provocados pela actividade extractiva na área de exploração da
concessão do “Porto Vieiro”. Com efeito, a área do projecto e sua envolvente mais
próxima não se sobrepõem a sítios classificados, a áreas protegidas ou a qualquer
outro tipo de zona de protecção especial. Os impactes negativos previstos incluem
somente a destruição do coberto vegetal nas áreas a explorar e a deslocação de
espécies animais para fora da Área do Projecto. Apesar da região em estudo
apresentar um valor ecológico reduzido, foram propostas medidas minimizadoras das
acções negativas sobre a flora e a fauna, nomeadamente a implementação da
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recuperação paisagística, a preservação das linhas de água, e a diminuição do ruído
ambiente.
5 Paisagem – O estudo mostrou que a alteração do espaço pela ocupação industrial
do terreno, e a perturbação das características originais da paisagem pela presença
das máquinas, constituem impactes negativos pouco importantes dada a dimensão do
projecto. O impacte negativo mais importante resulta da presença da escavação, que
ao longo do período de vida útil da concessão desenhará na paisagem uma “cicatriz”
com formas e cores que contrastam com as do meio envolvente. O conjunto proposto
de medidas minimizadoras deste impacte inclui o seguinte: (a) manter e tratar a
vegetação envolvente não atingida pela escavação; (b) implementar a recuperação da
base e patamares da escavação através do enchimento parcial das mesmas e do
repovoamento arbóreo com povoamentos de pinheiro bravo.
5 Ruído – O estudo mostrou que serão pouco importantes os impactes negativos
resultantes do ruído emitido pelas máquinas quando em funcionamento na área de
exploração da concessão do “Porto Vieiro”. Tomando em consideração o número e
tipo de máquinas a utilizar, e atendendo aos níveis de ruído previstos com a entrada
em funcionamento do projecto, o estudo concluiu que, junto às povoações situadas na
envolvente da área do pedido de concessão a incomodidade provocada pelo trabalhar
das máquinas não ultrapassará o limite máximo admitido pela legislação em vigor,
facto que permite dizer que estes locais são e continuarão a ser calmos e pouco
ruidosos. Porém, e uma vez que o estudo se baseou em situações provisionais,
recomendou-se a adopção de medidas preventivas, tais como: manutenção atempada
das máquinas por forma a evitar ruídos parasitas, reduzir e controlar a velocidade de
circulação dos equipamentos móveis nas vias de acesso, diminuir a intensidade
sonora das sirenes de marcha-atrás, que se revelam particularmente ruidosas em
alguns equipamentos, implementar dos planos de monitorização do ruído no ambiente
geral.
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5 Poeiras – O estudo das concentrações em poeiras finas (PM10) baseado nos
registos das estações de monitorização localizadas numa vizinhança alargada da
concessão do “Porto Vieiro” revelou níveis de empoeiramento inferiores aos limites
estabelecidos pela legislação em vigor. Dado o posicionamento da Área do Projecto
face aos aglomerados habitacionais que a rodeiam, e pelo facto do terreno se
encontrar envolvido por vegetação densa que contribui para uma maior deposição de
partículas no local, será de admitir que no ambiente geral os impactes gerados pelo
empoeiramento produzido na concessão sejam pouco importantes. No entanto, o
estudo recomenda um conjunto de medidas conducentes ao controlo dos níveis de
empoeiramento no interior da área de exploração, onde efectivamente as
concentrações poderão ser mais elevadas, sugerindo também a adopção de um plano
de monitorização para o controlo das poeiras no ambiente externo. De entre essas
medidas, podem destacar-se: (a) limitar e controlar a velocidade dos veículos e
máquinas pesadas no interior da área de exploração e nos acessos em terra batida
envolventes; (b) regar periodicamente os acessos internos em terra batida, através de
uma aspersão controlada sobre as zonas mais solicitadas e geradoras de maiores
quantitativos de poeiras; (c) sempre que se justifique, proceder à aspersão controlada
sobre as pilhas de materiais depositados na área de exploração; (d) preservar toda a
vegetação envolvente que não será afectada pelo projecto de exploração, a qual
certamente se revelará bastante útil na retenção das partículas transportadas a
maiores distâncias; (e) executar as plantações arbóreas preconizadas no âmbito da
recuperação paisagística a implementar, de forma a reduzir a propagação de
partículas para o exterior da concessão.
5 Rede Viária – Os impactes sobre a rede viária irão incidir essencialmente sobre os
caminhos, as estradas nacionais e as auto-estradas utilizadas como vias de expedição
dos aplito-pegmatítos em direcção ao estabelecimento industrial localizado na Quinta
do Ribeiro, freguesia de Moimenta de Maceira do Dão, concelho de Mangualde e
distrito de Viseu. O estradão em terra batida de ligação à estrada nacional EN 201 é
utilizado em permanência pelos veículos pesados de transporte de madeira,
constituindo uma via privilegiada para a expedição daquelas matérias-primas naquele
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sector da Serra do Formigoso. A solicitação imposta a este estradão por cada um dos
5 camiões carregados com rocha que serão expedidos por dia a partir da concessão
do “Porto Vieiro” é idêntica à induzida por cada um dos veículos pesados de transporte
de madeira. Porém, a frequência diária de circulação dos camiões de transporte de
pedra será certamente muito inferior à dos referidos veículos de transporte de
madeira, dada a reduzida intensidade da actividade extractiva quando comparada com
a intensidade da actividade de produção florestal. As estradas nacionais e vias
rodoviárias primordiais em que circularão os camiões de carga partindo da concessão
do “Porto Vieiro” (EN 201, A 27, A 3, A 1, A 25, EN 234) são vias dimensionadas e
com os requisitos de segurança adequados à circulação de veículos pesados,
nomeadamente semáforos nos principais entroncamentos, sinalização vertical diversa
e lombas limitadoras da velocidade nas zonas mais propícias à ocorrência de
acidentes. Os caminhos vicinais em terra batida, embora sirvam essencialmente o
transporte afecto à actividade local de produção florestal, ou seja não sejam
frequentemente utilizados pela população em geral como vias para o tráfego de
ligeiros de passageiros, constituem as vias mais expostas aos impactes por não
apresentarem todos os requisitos anteriormente referidos. Deverão por isso ser alvo
de manutenção periódica e de especial cuidado por quem nelas circula, incluindo os
motoristas afectos à concessão do “Porto Vieiro”. Embora inquestionáveis, os
impactes previstos para os caminhos e estradas acima referidos não se prevêem
muito importantes, já que o tráfego máximo previsto é de 5 camiões/dia. Os impactes
que ocorrerem relacionar-se-ão com os seguintes aspectos: (a) Com a degradação
dos pavimentos devido às solicitações impostas aos mesmos pelas manobras dos
camiões; (b) Com a degradação dos pavimentos devido à deposição de inertes finos
que se soltam dos camiões de transporte, desgastando os pavimentos ao serem
pressionados pela passagem dos veículos; (c) Com o aumento da instabilidade das
valetas. Deverão ser implementadas medidas de carácter geral que envolvam a
participação da Felmica - Minerais Industriais, SA e das entidades oficiais
competentes, e outras medidas que de forma particular promovam o melhor
desempenho possível por parte dos responsáveis e trabalhadores da concessão.
Nesse contexto, deverão ser implementadas as seguintes medidas: (a) Sensibilizar os

Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Quartzo, Feldspato e Lítio Denominada “Porto Vieiro”
Pag. 24

motoristas dos camiões da Felmica - Minerais Industriais, SA para que procedam à
cobertura das cargas transportadas com uma lona, de forma a reduzir a degradação
dos pavimentos rodoviários por queda indevida de materiais sobre os mesmos, e/ou
por atrito à passagem de outros veículos. Esta medida revelar-se-á também útil na
redução de emissão de poeiras à passagem na vizinhança de povoações, bem como
na redução da quebra de vidros sobre outros veículos; (b) Manutenção dos itinerários
mais solicitados pelos camiões com destino à concessão ou oriundos da mesma,
passando obviamente pelo arranjo e conservação das bermas e pelo controlo do grau
de degradação dos pavimentos. Esta medida é particularmente relevante quando se
trata dos caminhos vicinais em terra batida (sector marcado a amarelo na Figura 1A);
(c) Sensibilizar todos os condutores para as limitações de velocidade que devem
respeitar quando circulam na vizinhança de povoações, sobretudo quando vão vazios;
(d) Assumir posições de consenso em acções concertadas que visem o melhoramento
dos itinerários mais críticos, nomeadamente na pavimentação das zonas mais
degradadas e na limpeza e manutenção das bermas.
5 Património Arquitectónico e Arqueológico – A actividade mineira a implementar na
concessão do “Porto Vieiro” não provocará quaisquer impactes negativos no
património arquitectónico ou arqueológico da região uma vez que nos sectores de
influência da área de exploração não existem quaisquer elementos de valor singular,
protegidos ou em vias de protecção, classificados ou em vias de classificação.
5 Economia e Sociedade – A exploração dos recursos geológicos na freguesia
Cabração revela-se como uma actividade capaz de gerar a nível local impactes
positivos importantes, como por exemplo a criação de postos de trabalho com a
potencial redução do desemprego a nível local, o contributo para a fixação da
população local, o aumento do rendimento de algumas famílias directa ou
indirectamente ligadas ao projecto, a dinamização da actividade económica, a criação
de maior riqueza local, o aproveitamento económico dos recursos naturais endógenos.
Relativamente a outros aspectos sociais, há que referir os potenciais impactes
negativos associados à qualidade de vida das pessoas, que resultarão da maior ou
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menor afectação das populações e habitações pela circulação de veículos pesados
nos caminhos, estradas nacionais e Auto-Estradas que ligam a área de exploração ao
estabelecimento usado para o processamento da formação produtiva (Quinta do
Ribeiro, freguesia de Moimenta de Maceira do Dão, concelho de Mangualde e distrito
de Viseu).
5 Impactes Residuais – Serão praticamente nulos os impactes residuais gerados pela
actividade a desenvolver na concessão do “Porto Vieiro” uma vez que o impacte
residual eventualmente gerado pela depressão escavada assumirá um carácter
temporário e não permanente. De facto, na medida em que os procedimentos
conducentes à recuperação final da área de lavra permitirão atenuar de forma eficaz
as alterações geomorfológicas e visuais criadas pelo desmonte efectuado, não se
compromete de forma irreversível a recuperação dos valores paisagísticos e da
biodiversidade existentes antes do inicio da actividade no local.

5 – PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

O estudo apresenta propostas de monitorização para o ruído, qualidade do ar
(poeiras), vibrações e recursos hídricos no ambiente externo da concessão no âmbito
do processo de observação e recolha de dados sobre o estado do ambiente e sobre
os efeitos ambientais que serão induzidos pela implementação do projecto.

De forma resumida, os planos de monitorização propostos contemplam a
discriminação dos seis aspectos principais: 1) os parâmetros a medir; 2) os
equipamentos a utilizar; 3) as metodologias recomendadas; 4) os locais de medição ou
de colheita; 5) a periodicidade das campanhas; 6) a análise dos resultados obtidos
(Quadros 2a a 2c).
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Quadro 2a − Plano de monitorização do ruído no ambiente geral.

Parâmetros a medir

Ruído ambiente - LAeqA em dB(A); Ruído residual - LAeqR em
dB(A).
Sonómetro Integrador da Classe I, com protector de vento e

Equipamento recomendado

com fonte sonora de calibração. Homologado, e com certificado
de calibração actualizado.
Incomodidade: (LAr - LAeqR)

Metodologia

6 dB(A), considerando 8 horas

de ocorrência de ruído particular; com base na NP-1730 de
Outubro de 1996 e no DL N.º 292/2000 de 14 de Novembro.
Nos receptores sensíveis (habitações mais próximas da área
de exploração). Na 1ª monitorização a efectuar, os pontos de
medição deverão preferencialmente situar-se nos mesmos

Locais de medição

locais que serviram de base à caracterização ambiental de
referência. Consoante os resultados obtidos em sucessivas
campanhas de medição, a análise dos mesmos poderá
possibilitar a definição de novos locais de medição.
Aponta-se uma periodicidade trienal, devendo a 1ª campanha
realizar-se três anos após a emissão da DIA. Deverá coincidir

Periodicidade

com o período diurno, com a actividade normal na concessão e
com o normal funcionamento de todas as unidades produtivas
geradoras de ruído.
Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com
os

limites

definidos

pela

legislação

em

vigor.

Se

a

incomodidade ultrapassar o valor limite estipulado na legislação
vigente,
Resultados obtidos

as

medidas

correctivas

conducentes

à

sua

minimização deverão ser tomadas, sendo a sua eficiência
avaliada em campanhas de medição subsequentes. Perante os
resultados obtidos poder-se-á ainda ajustar a periodicidade da
campanha bem como os locais de medição (por ex: no sentido
das povoações mais próximas).
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Quadro 2b – Plano de monitorização da qualidade do ar no ambiente geral (na
ausência de estação fixa próxima de monitorização contínua).

Concentração em partículas PM10 obtida em períodos de amostragem de
3
24 horas (μg/m ), devendo o somatório destes períodos, considerando

todos os pontos de medição/recolha, ser igual a 7 dias consecutivos,
Parâmetros a medir

incluindo fins-de-semana, conforme nota técnica “metodologia para a
monitorização de níveis de partículas no ar ambiente em pedreiras, no
âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental”, disponível no
sítio da Internet do Instituto do Ambiente.
Bombas de vácuo, contador de gás seco, cabeças de amostragem PM10,

Equipamento recomendado

filtros de fibra de quartzo, balanças analíticas de precisão, estação
meteorológica portátil, GPS.

Metodologia

Método gravimétrico; VLE (Valor Limite de Emissão − μg/m3); com base na
Portaria Nº 111/2002 de 16 de Abril.
Nos receptores sensíveis (habitações mais próximas da área de
exploração). Na 1ª monitorização a efectuar, os pontos de colheita deverão

Locais de colheita de

preferencialmente situar-se nos mesmos locais que serviram de base à

amostras

caracterização ambiental de referência. Consoante os resultados obtidos
em sucessivas campanhas de recolha, a análise dos mesmos poderá
possibilitar a definição de novos locais de amostragem.
Aponta-se uma periodicidade anual, devendo a 1ª campanha realizar-se no
primeiro ano de exploração. De preferência, deverá coincidir com o período

Periodicidade

estival, com a actividade normal na concessão e com o normal
funcionamento de todas as unidades produtivas geradoras de partículas
PM10.
Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites
definidos pela legislação em vigor. Se os níveis de partículas em suspensão
no ambiente geral ultrapassarem o valor limite estipulado na legislação

Resultados obtidos

vigente, as medidas correctivas conducentes à sua minimização deverão
ser tomadas, sendo a sua eficiência avaliada em campanhas de medição
subsequentes. Em função dos resultados obtidos poder-se-á ainda ajustar
os locais de colheita de amostras e a periodicidade da campanha.
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Quadro 2c – Plano de monitorização da descarga (caudal) e da qualidade da água na
nascente dos “Peniçais”.

PARAMETROS DE QUALIDADE (PQ)
Parâmetros a Medir

Físico-químicos: pH, temperatura, sólidos suspensos totais / condutividade
Organolépticos: turvação
CAUDAL (Q, l/s)

Equipamentos
Recomendados
Metodologia
Local da Recolha
Periodicidade

Equipamentos portáteis de medição de parâmetros físico-químicos de água
Cronómetro e recipiente calibrado com capacidade para 20 litros de água (Q)
Análises in situ de parâmetros físico-químicos e registos pontuais de caudal
Na nascente dos “Peniçais”
Aponta-se para uma periodicidade semestral
Os valores obtidos na fase inicial da exploração serão usados como
referência de não afectação. As medições subsequentes serão comparadas
com os valores de referência de modo a verificar-se a existência, ou não, de
desvios. Se tal acontecer, deverá ser introduzida a medida correctiva

Resultados obtidos

considerada mais adequada à sua minimização, devendo a eficiência dessa
medida ser avaliada em campanhas de recolha subsequentes. Perante os
resultados obtidos, poderá ainda ajustar-se a periodicidade das campanhas
de medição, recolha e análise. As conclusões retiradas dessas comparações
também tomarão em consideração a evolução da precipitação na região no
médio-longo prazo.

Os relatórios técnicos a elaborar por consultor especializado, serão entregues à
autoridade de Avaliação de Impactes Ambientais, neste caso à APA (Agência
Portuguesa para o Ambiente), com a periodicidade recomendada nos respectivos
planos ou a que eventualmente for estabelecida na Declaração de Impacte Ambiental.

6 – CONCLUSÕES

De acordo com a síntese da avaliação de impactes apresentada, os impactes
ambientais negativos mais significativos relacionam-se, fundamentalmente, com o
impacte visual que será gerado pela escavação e pela presença de máquinas que são
elementos descaracterizadores da paisagem e que são susceptíveis de perturbar e
modificar o equilíbrio do meio.
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Constata-se que os impactes positivos associados ao projecto serão essencialmente
de ordem social e económica, sobretudo à escala local, como a criação de emprego, a
fixação da população e o facto do empreendimento gerar riqueza.

Assim, da análise de impactes efectuada, concluiu-se que o projecto, pela sua própria
natureza e dimensão, não acarreta impactes ambientais negativos muito significativos
nas componentes ambientais tratadas neste estudo, designadamente aquelas que no
nosso ponto de vista são as mais críticas neste tipo de indústria: Ambiente Acústico,
Qualidade do Ar e Recursos Hídricos.

Julgam-se suficientes as medidas propostas para a minimização dos impactes
negativos, prevendo-se que as mesmas venham a assegurar uma boa qualidade
ambiental após a entrada em funcionamento do projecto, e sejam capazes de
assegurar heranças ambientais satisfatórias no final da vida útil da concessão, com o
êxito da Recuperação Paisagística proposta.

As recomendações e as medidas minimizadoras que permitirão atenuar os impactes
ambientais negativos decorrentes da implementação do projecto deverão ser
expandidas e pormenorizadas em fases subsequentes de desenvolvimento do mesmo,
envolvendo uma análise e uma formulação de soluções mais eficazes para os
problemas imprevistos que eventualmente possam ocorrer com a sua implementação.

Contudo, compete à empresa Felmica - Minerais Industriais, SA:
5 Controlar o cumprimento das medidas preventivas e minimizadoras inerentes aos
impactes produzidos pela exploração e comprovar se esses impactes são os previstos
no estudo;
5 Na eventualidade de se produzirem outros impactes não considerados no estudo,
pôr em marcha as medidas minimizadoras oportunas, considerando-se sempre as
melhores soluções técnicas e económicas para o desenvolvimento do projecto;
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5 Verificar a correcta execução do Plano de Lavra e o respectivo Plano de
Recuperação Paisagística;
5 Cumprir os níveis de qualidade relativamente aos materiais empregues na
Recuperação Paisagística;
5 Analisar a evolução das áreas recuperadas e obter comprovação da eficácia das
medidas adoptadas. Caso se observem resultados negativos, devem investigar-se as
causas do fracasso para que possam estabelecer-se as medidas necessárias a
adoptar.

Em suma, julga-se que os impactes negativos detectados não inviabilizam em termos
ambientais o empreendimento que a empresa Felmica - Minerais Industriais, SA se
propõe realizar, podendo ainda ser reduzidos, ou mesmo evitados, com a adopção das
medidas mitigadoras propostas.

Mangualde, Agosto de 2008
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