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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

PROJECTO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE QUARTZO, FELDSPATO E 

CAULINO DENOMINADA “PORTELA DA VÁRZEA” 
 

— PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL N.º 2142 — 
 

 

ADITAMENTO DO EIA 

 

O presente aditamento reúne o conjunto de elementos adicionais e esclarecedores do EIA 

referente ao Projecto de Concessão de Exploração da “Portela da Várzea”. Este documento foi 

elaborado no âmbito do procedimento de AIA do presente projecto, ao abrigo do nº 4 do Artigo 13º 

do Dec.Lei n.º 69/00 de 03/05 (alterado pelo Dec.Lei n.º 197/05 de 08/11). Neste documento 

enumeram-se os elementos adicionais pela ordem com que foram solicitados pelo of.º da APA 

com a Referência AIA2142/721/09/GAIA de 17 de Setembro de 2009, remetido à MotaMineral 

S.A. em 22 de Setembro de 2009. 

 

 

GERAL 
 

• “...identificar a fase do projecto...” 

 

Conforme informação contida na página 8 do Relatório Síntese do EIA e página 2 do Resumo Não 

Técnico, “O Estudo de Impacte Ambiental visa contribuir para a determinação e avaliação das 

principais condicionantes ambientais e dos impactes potencialmente significativos associados à 
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execução do projecto de exploração (Plano de Lavra) de quartzo, feldspato e caulino na 

concessão “Portela da Várzea”, permitindo ainda a proposta de medidas mitigadoras dos impactes 

mais significativos decorrentes da fase do projecto que denominaremos por fase de Execução ou 
por fase de Exploração, em conformidade com as directrizes constantes no Plano de Lavra 

elaborado”. 

 

RECURSOS HÍDRICOS 
 

• “...apresentação da Figura 18c...” 

 

Na página seguinte apresenta-se a Figura 18c referida na página 92 do EIA. 

 

• “...correcção do Quadro 71...” 

 

Quadro 71 − Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais. 
 

Parâmetros a Medir 

Físico-químicos: pH, cloretos, sulfatos, oxigénio dissolvido, dureza total, 

alcalinidade, resíduo seco, CBO5 (carência bioquímica de oxigénio), CQO 

(carência química de oxigénio), fosfatos, sólidos suspensos totais. 

Organolépticos: turvação 

Substâncias indesejáveis: nitratos, ferro, oxidabilidade, e hidrocarbonetos 

Equipamento 
Recomendado 

 
Amostrador adequado à colheita de águas superficiais 

Metodologia Análises físico-químicas 

Local da Recolha 
Em vários locais do ribeiro das Regueiras, a jusante do Núcleo de Exploração 

da concessão “Portela da Várzea” 

Periodicidade Aponta-se para uma periodicidade anual para a turvação, bianual para os 
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sólidos suspensos totais, e trienal para os restantes parâmetros 

considerados. 

Resultados obtidos 

Embora se proceda à análise de todos os parâmetros acima indicados, só os 

resultados relativos à turvação serão alvo de processamento por ser este o 

único parâmetro eventualmente afectado pela actividade no núcleo de 

exploração. Faz-se ainda notar que os resultados obtidos relativamente à 

turvação não serão confrontados com os limites definidos pela legislação em 

vigor, já que a água do ribeiro das Regueiras não tem uso definido (consumo 

humano, uso agrícola, uso industrial). Antes, esses resultados serão 

comparados, a título meramente indicativo, com os valores de referência 

estipulados para a qualidade da água admissível para uso agrícola. Se o 

valor da turvação ultrapassar o respectivo valor de referência, deverá ser 

introduzida a medida correctiva 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 recolha e análise. 

 

 

 

HIDROGEOLOGIA 

 

A resposta aos itens solicitados pela Comissão de Avaliação, relativamente ao capítulo 

Hidrogeologia, seguirá uma ordem ligeiramente diferente da apresentada no ofício AIA2142 / 721 / 

09 / GAIA, iniciando-se com a apresentação do inventário de pontos de água (3º item), seguido da 

descrição da geometria e funcionamento hidráulico das unidades em presença (1º item) e da 

reapreciação da interferência da escavação nos circuitos hidráulicos (4º item), e finalmente dos 

itens relativos à qualidade (2º e 5º). 
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- Inventário – O inventário de pontos de água realizado na envolvente da área do projecto, 

cobrindo nomeadamente a bacia hidrográfica do curso de água local (ribeira das Regueiras), 

resultou na identificação de 14 poços cuja informação se apresenta no Quadro A1 e cuja 

distribuição espacial se ilustra na Planta A1. O registo fotográfico dos poços inventariados 

apresenta-se nas Fotos 1 a 14. O inventário realizou-se de 6 e 7 de Outubro de 2009. 

 

Na zona Este da área, entre as povoações de Forno da Telha, Vila Meã, Gosendo e Carrapata, 

foram observados mais alguns poços, que no entanto não foram inventariados por se localizarem 

em propriedade privada de acesso vedado e não ter sido possível o contacto com os respectivos 

proprietários. Além dos poços, não foram identificados outros pontos de água, nomeadamente 

nascentes, embora seja de considerar a existência de alguns furos especialmente junto às 

habitações unifamiliares. 

 

Os poços registados durante a campanha de medição do NHE realizada de 13/7/2009 e 

assinalados na Figura 18c como Poço 1, Poço 2 e Poço 3, correspondem no inventário geral 

agora efectuado aos poços P1, P5 e P10, respectivamente. 

 

A Planta A1 permite visualizar a unidade litológica de superfície sobre a qual foram escavados os 

poços. Verifica-se que a grande maioria se instalou sobre os coluviões associados às linhas de 

água (P1 a P7, P11 a P12; Quadro A1) e em menor número sobre os terraços aluviais (P8 e P13), 

aluviões (P14) ou a situações de fronteira (P9 e P10). Não foi identificado qualquer poço escavado 

directamente na unidade dos Grés do Buçaco ou na unidade do Complexo Gresoso Amarelo. 
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Quadro A1 – Resultados do inventário de pontos de água realizado. Símbolos: Nome – 

designação do poço; M e P – meridiana e perpendicular relativas à localização do poço, expressas 

em coordenadas Hayford-Gauss com origem no Ponto Central; Cota – altitude da boca do poço 

acima do nível médio das águas do mar; Litologia – unidade litológica sobre a qual foi instalado o 

poço; Prof. NHE – profundidade da superfície da água no interior do poço, medida relativamente à 

boca do mesmo; T, Ec e pH – temperatura, condutividade eléctrica e pH da água do poço. As Prof. 

NHE foram medidas com uma sonda de apito. Os parâmetros físico-químicos (T, Ec e pH) foram 

medidos com equipamentos portáteis da Hanna Instruments. 

 

Nome M  
(m) 

P  
(m) 

Cota  
(m) Litologia Prof. NHE (m) T  

(ºC) 
Ec 

(μS/cm) pH Nota(*) 

P1 -8222 83372 112 Coluviões 6.6 21.6 212.0 6.0 Poço 1 

P2 -8114 83420 112 Coluviões 6.3 18.3 177.0 5.8   

P3 -8091 83428 112 Coluviões 6.3 17.1 123.0 5.9   

P4 -8075 83142 111 Coluviões 5.8 22.1 187.0 6.3   

P5 -7986 83013 107 Coluviões 11.0 16.3 145.0 5.3 Poço 2 

P6 -7868 82574 107 Coluviões 5.1 18.4 234.0 5.3   

P7 -8606 81720 98 Coluviões 2.7 20.5 211.0 6.0   

P8 -8558 81818 100 Terraços 3.1 15.9 98.0 5.4   

P9 -8648 81952 102 
Coluviões 

/   
Terraços 

3.9 16.1 106.0 5.7   
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P10 -8708 82216 102 
Terraços /  
Grés do 
Buçaco 

4.0 16.0 101.0 5.8 Poço 3 

P11 -8784 82705 108 Coluviões 4.2 17.4 148.0 5.5   

P12 -8750 84792 138 Coluviões 4.1 17.3 133.0 5.5   

P13 -8292 84631 130 Terraços 3.9 18.2 89.0 5.9   

P14 -10859 82901 104 Aluviões 3.1 19.0 144.0 6.0   

(*) Registo efectuado em 13/7/2009; designações de acordo com a Figura 18c. 
 

 
Foto 1 – Poço P1. 
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Foto 2 – Poço P2. 

 
Foto 3 – Poço P3. 
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Foto 4 – Poço P4. 

 
Foto 5 – Poço P5. 
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Foto 6 – Poço P6. 

 
Foto 7 – Poço P7. 
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Foto 8 – Poço P8. 

 
Foto 9 – Poço P9. 
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Foto 10 – Poço P10. 

 
Foto 11 – Poço P11. 
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Foto 12 – Poço P12. 

 
Foto 13 – Poço P13. 
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Foto 14 – Poço P14. 

 

 

As profundidades do nível hidrostático (Prof. NHE) nos 14 poços inventariados foram medidas 

com uma sonda de apito, estando os valores apresentados na coluna 6 do Quadro A1. Em média, 

as profundidades rondam os 5 ± 2 metros, com excepção do valor registado para o poço P5 (em 

13/7/2009 assinalado como Poço 2) onde se mediu uma profundidade de 11 metros. Os valores 

registados em Outubro foram consideravelmente inferiores aos medidos na campanha de Julho, 

facto estranho no decurso de um período de estiva, e só explicável pela afectação dos valores de 

Julho por rebaixamentos artificiais devido à utilização intensiva dos poços para a rega durante o 

período de desenvolvimento e maturação das culturas anuais. A utilização do poço P5 para rega 
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também constitui explicação para a profundidade do NHE registada em Outubro, que se considera 

anómala face aos valores registados nos restantes poços da sua envolvente próxima. 

 

No âmbito do inventário, foi também observado o regime hidrológico da ribeira da Fraga e dos 

seus afluentes da margem direita, na envolvente da concessão “Portela da Várzea”, tendo sido 

dado particular destaque à ribeira das Regueiras desde a sua nascente até à sua foz. As 

observações efectuadas ilustram-se nas Fotos FR1 e FR2, no caso da ribeira da Fraga, e nas 

Fotos R1 a R8 no caso dos afluentes, todas elas apresentadas na Planta A1 juntamente com a 

sua localização geográfica assinalada por círculos vermelhos e círculos azuis, respectivamente. 

Verifica-se que a ribeira da Fraga apresenta escoamento quer a montante quer a jusante da área 

do projecto, porém a totalidade dos afluentes da ribeira da Fraga, responsáveis pela drenagem 

dos Grés do Buçaco e do Complexo Gresoso Amarelo na envolvente da área do projecto, 

encontram-se secos em todos os pontos de observação. 

 

O inventário ficou concluído com a análise da ocupação das linhas de água no interior da bacia 

hidrográfica da ribeira das Regueiras. Conforme se pode constatar nas Fotos U1 a U8 compiladas 

na Planta A1, com excepção dos sectores cobertos por coluviões, a bacia da ribeira das 

Regueiras apresenta uma ocupação das suas linhas de água por manchas florestais de eucalipto. 

 

- Geometria e Funcionamento Hidráulico – Os resultados do inventário de pontos de água 

sugerem a presença de um aquífero superficial cuja geometria é determinada pela distribuição 

planimétrica e em profundidade dos coluviões, dos terraços e dos aluviões, que no seu conjunto 

explicam a ocorrência de água em 13 dos 14 poços. A variação espacial da profundidade do NHE 

neste aquífero (5 ± 2 m) é pouco expressiva face à variação das cotas topográficas (cerca de 40 

m, entre as altitudes de 98 e 138 m), pelo que se conclui tratar-se de um aquífero com gradiente 

hidrodinâmico determinado pelo gradiente topográfico. 
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Na área abrangida pelo Complexo Gresoso Amarelo, não obstante esta unidade cobrir a maior 

parte da bacia hidrográfica da ribeira das Regueiras e constituir a unidade do topo da sequência 

que preencheu a bacia sedimentar de Mortágua, não se detectou a presença de qualquer ponto 

de água. A este facto não será alheia a circunstância de se tratar de uma unidade greso-argilosa 

com níveis de espessas e compactas argilas, que inclusivamente são explorados na região para a 

produção de tijolo e telha, localizando-se as explorações e respectivas unidades de transformação 

nomeadamente na povoação da Gândara a sul da área do projecto (Planta A1). Estes níveis 

argilosos certamente constituirão barreira física à circulação da água (aquifugos), nomeadamente 

no sentido vertical (recarga). 

 

O Grés do Buçaco, subjacente ao Complexo Gresoso Amarelo, aflora na periferia da bacia 

sedimentar de Mortágua, preferencialmente ao longo do seu limite Este, mas também ao longo do 

limite Oeste. Na área de afloramento Este não foi identificado qualquer ponto de água, muito por 

virtude dessa área se distribuir pela linha de cumeada Este da bacia hidrográfica da ribeira das 

Regueiras. Na área de afloramento Oeste também não foi detectada a presença de qualquer 

ponto de água, não obstante esta área corresponder a um vale localizado ao longo do bordo 

exterior da bacia hidrográfica da ribeira das Regueiras, estabelecendo o contacto com o Complexo 

Xisto-Grauváquico (Planta A1 e visualização 3D na Figura A1 apresentada na página seguinte). 

 

O regime hidrológico da unidade do Grés do Buçaco, na região envolvente à concessão “Portela 

da Várzea”, pode ser inferido a partir da análise dos escoamentos de base da ribeira das 

Regueiras, nomeadamente no sector terminal da mesma junto à confluência com a ribeira da 

Fraga. Nesse sector a ribeira das Regueiras instalou-se sobre coluviões e terraços fluviais que 

têm subjacentes o Grés do Buçaco (Planta A1). A cota do local do leito desta ribeira a partir da 

qual se verifique a ocorrência de escoamento perene de caudal significativamente superior ao que 

possa ser atribuído àquelas unidades de cobertura corresponderá, grosso modo, à cota de 

saturação do aquífero associado à unidade gresosa do Buçaco. 
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Em Outubro de 2009, na sequência do inventário realizado nos dias 6 e 7, verificou-se que a 

ribeira das Regueiras não apresenta qualquer escoamento desde a nascente até à foz, pelo que a 

referida cota de saturação terá que ser inferior à cota de confluência entre esta ribeira e a da 

Fraga (85 metros). 

 

A análise da geometria e comportamento hidráulico das unidades litológicas em presença permite 

concluir o seguinte: 

- As unidades de cobertura (aluviões, coluviões e terraços) constituem aquíferos superficiais 

com funcionamento em regime livre, apresentando como base impermeável o Complexo 

Gresoso Amarelo; 

- Esta base impermeável impede a transferência vertical de água (recarga), nomeadamente 

para a unidade do Grés do Buçaco. 

- A limitação no processo de infiltração potencia a rápida saturação das formações de 

cobertura, facto que conduz ao surgimento na ribeira das Regueiras de caudais 

intermitentes mas relativamente expressivos, durante os períodos de intensa pluviosidade 

(Foto 6 da Página 97 do relatório síntese); 

- A pequena expressão espacial dos coluviões não permite a manutenção de tais caudais 

por períodos longos; 

- A unidade designada Complexo Gresoso Amarelo cobre a maior parte da bacia sedimentar 

de Mortágua e da bacia hidrográfica da ribeira das Regueiras, mas não apresenta 

características de unidade aquífera pelo facto de ser constituída essencialmente por 

camadas argilosas; 

- Tal facto é consubstanciado pela presença de unidades extractivas de argilas no sector Sul 

da bacia hidrográfica da ribeira das Regueiras, nomeadamente nas proximidades da 

povoação da Gândara, onde afloram essas camadas argilosas; 

- A unidade designada Grés do Buçaco é arenosa pelo que se antevê algum potencial 

aquífero para a mesma, embora o presente estudo não seja conclusivo relativamente a 
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esse aspecto; 

- A recarga directa desta unidade só é possível ao longo da bordadura da bacia sedimentar 

de Mortágua, nomeadamente ao longo da linha de cumeada Este da bacia hidrográfica 

da ribeira das Regueiras, e no sector exterior à linha de cumeada Norte dessa mesma 

ribeira onde se estabelece o contacto com o Complexo Xisto Grauváquico. 

- A descarga do Grés do Buçaco deverá ocorrer no sector terminal da bacia hidrográfica da 

ribeira das Regueiras, zona onde esta unidade se encontra subaflorante, somente 

sobreposta por unidades de cobertura permeáveis. 

- No final do período estival do ano de 2009 (Outubro) essa descarga não se verificou, 

sugerindo a colocação da superfície piezométrica da eventual unidade aquífera abaixo da 

cota 85 metros. 

 

- Interferência nos Circuitos Hidráulicos – A análise da geometria e funcionamento hidráulico das 

unidades litológicas que preenchem a bacia sedimentar de Mortágua revelou a existência de um 

aquífero local e superficial constituído por coluviões, aluviões e terraços permeáveis. O projecto 

de exploração na concessão “Portela da Várzea” não interfere com nenhuma destas unidades 

pelo que não ocorrerá qualquer impacte directo sobre os circuitos hidráulicos nelas instalados por 

efeito do desenvolvimento da escavação. 

 

Também não se prevê que possa ocorrer qualquer impacte indirecto que resultasse do 

estabelecimento de gradientes hidráulicos no sentido da escavação, uma vez que para tal teria 

que ser estabelecido um fluxo hídrico, quer lateral quer vertical, através das unidades que 

constituem o Complexo Gresoso Amarelo, que não se antevê verosímil uma vez que essas 

unidades são impermeáveis. 

 

O presente estudo caracterizou o Complexo Gresoso Amarelo como unidade não aquífera dada a 

sua natureza argilosa. Não se prevê por isso que a remoção desta unidade em parte da área de 
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exploração possa constituir um factor de desequilíbrio da hidrologia local. 

 

A unidade do Grés do Buçaco, embora considerada com potencial aquífero, não apresentou, no 

período estival de 2009, manifestações de descarga no interior da bacia hidrográfica da ribeira das 

Regueiras, pelo que se depreendeu que a sua superfície freática não ascende a cotas superiores 

a 85 metros. Em face do exposto, considera-se pouco provável que o eventual aquífero associado 

a esta unidade arenosa possa vir a ser exposto durante o desenvolvimento da escavação, a não 

ser, eventualmente, em anos de recarga excepcional. 

 

• “...identificação da unidade aquífera e selecção de outros pontos de amostragem...” 

 

Conforme consta no Quadro 10 inserido na página 88 do Relatório Síntese do EIA, o sistema 

aquífero referente à Estação 209/C31 – Chão Miúdo é o Maciço Antigo Indiferenciado. Embora a 

caracterização efectuada possa ter um cariz regional face à distância da área do projecto à 

estação de monitorização identificada (5 km), não seria de todo descabido que a mesma pudesse 

também ser representativa do contexto local da área de inserção do projecto, uma vez que é no 

Maciço Antigo que se insere toda a área de concessão “Portela da Várzea”. 

 

Pese embora a natureza sedimentar que caracteriza a bacia de Mortágua, de entre outras bacias 

sedimentares que cobrem o Maciço Antigo, talvez seja por este facto que não se identificou 

qualquer estação de monitorização assente nas unidades sedimentares desta bacia, que a existir 

permitiria uma caracterização da qualidade da água num contexto mais localizado da área do 

projecto. 

 

No entanto, considerando que a Estação 209/C31 – Chão Miúdo não é representativa do local 

mas apenas do sistema aquífero “Maciço Antigo Indiferenciado” onde assenta a concessão, para 

a caracterização da qualidade da água no contexto local, e aproveitando o inventário de poços 
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realizado, optou-se pela realização de uma análise química a uma amostra de água recolhida no 

Poço1. A análise foi efectuada no Laboratório de Química da UTAD, constando os resultados 

obtidos no Boletim de Análise apresentado na página seguinte. 

 

Trata-se de uma água com fácies bicarbonatada sódico-cálcica, com contribuição atmosférica 

materializada nas concentrações de cloretos e sulfatos (incrementadas por via da 

evapotranspiração), e alguma contribuição antrópica posta em evidência pela concentração em 

nitratos. Não é estranha a presença de nitratos dado tratar-se de uma água recolhida num poço 

localizado num terreno agrícola, porém salienta-se a manutenção de uma qualidade aceitável não 

obstante o enquadramento da envolvente a esse poço ser urbano/agrícola. 

 

• “...medidas de mitigação a eventuais derrames poluentes...” 

 

O estudo não revela a possibilidade de contaminação das águas subterrâneas por eventuais 

derrames poluentes, uma vez que admite ser ao nível da contaminação dos solos que se deverá 

actuar na mitigação dos impactes gerados por eventuais derrames poluentes, portanto numa fase 

prematura de contaminação e a montante de uma eventual afectação dos circuitos hidráulicos 

profundos. 

 

Com efeito, na página 183 do Relatório Síntese do EIA, concretamente no Quadro 46 – Medidas 

Cautelares dos Impactes nos Solos (contaminação do solo), a medida apresentada com o N.º 16 

consiste precisamente numa medida para obviar a contaminação do solo e consequente infiltração 

de poluentes em profundidade, a saber: “Sempre que se detectar uma situação de contaminação 

por hidrocarbonetos (derrames acidentais), deverá proceder-se ao isolamento do local do 

derrame, e à recolha e tratamento adequado do solo contaminado”. Esta medida não só minimiza 

a propagação da contaminação do solo pelo contacto com derrames poluentes, como também 

contribui para a não propagação e contaminação dos circuitos hidráulicos existentes por eventual 
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infiltração destes poluentes em profundidade. 

 

A implantação de uma correcta e eficaz Gestão de Resíduos é outras das medidas que não só 

reduz a probabilidade de contaminação do solo pelo contacto com os resíduos industriais, como 

também contribui para a não contaminação dos circuitos hidráulicos profundos, por eventual 

infiltração de poluentes em profundidade. 

 

AMBIENTE SONORO 

 

• “…esclarecer se o núcleo de exploração está em actividade…” 

 

Na área alvo de projecto - Área de Concessão e respectivo Núcleo de Exploração -, ainda não se 

iniciou qualquer tipo de actividade e/ou de intervenção, pelo que o terreno afecto à área de 

exploração permanece virgem no que concerne à extracção de depósitos minerais. 

 

• “…clarificar a proveniência dos recursos minerais…” 

 

O estabelecimento industrial a implementar no interior da concessão – Unidade Industrial de 

Lavagem e Filtro-Prensagem, a instalar 200 metros a poente da área de lavra, constituirá o anexo 

mineiro da concessão “Portela da Várzea”, pelo que será abastecido pela matéria-prima (Grés do 

Buçaco) a extrair do Núcleo de Exploração definido. 

 

Na área afecta a este estabelecimento industrial de lavagem e filtro-prensagem, não há 

actualmente qualquer equipamento instalado e portanto qualquer tipo de tratamento e/ou 

beneficiação de recursos minerais. Será de admitir que o mesmo só entrará em funcionamento 

após a conjugação e resolução das seguintes situações: 
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- aprovação do presente projecto ambiental com a emissão da DIA; 

- conclusão do processo de licenciamento da concessão junto da DGEG; 

- conclusão do processo de licenciamento industrial junto da DRCMEI; 

- e por fim a montagem no local da unidade industrial de lavagem e filtro-prensagem 

aprovada, a qual será ensaiada com a matéria-prima a extrair do núcleo de exploração. 

 

• “…apresentar planta cartográfica à escala 1:5000…” 
 

No seguimento, apresenta-se a Planta A2, cartográfica e à escala 1:5000, com a identificação e 

localização geográfica dos itens solicitados: receptores sensíveis, núcleo da concessão, unidade 

industrial a implementar, outras explorações e/ou actividades, e infra-estruturas de transporte. 
 

• “…indicar a duração das medições acústicas realizadas…” 

 

As avaliações foram efectuadas com tempos de amostragem representativos em cada 

período até estabilização dos valores, e com um período mínimo de 10 minutos por ponto 

e em cada período e em cada dia. 

 

• “…apresentar a distância dos receptores sensíveis considerados no estudo às rodovias 

consideradas na análise previsional das fontes lineares da pedreira…” 
 

Considerou-se a distância indicada na Tabela da página 26 do Relatório da Pedamb da Avaliação 

de Ruído Ambiental: “Distância do eixo da estrada ao receptor (R2), de 10 metros”. 

 

• “… aplicação de um factor de correcção meteorológico aos valores medidos…” 
 

- É efectuada a correcção pela expressão indicada na página 10 do Relatório da Pedamb da 
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Avaliação de Ruído Ambiental, a saber: 

 

LAeq, T (Longa duração) = LAeq,T - Cmet 

 

Ou seja, a cada indicador Ld, Le e Ln é corrigido o valor Cmet obtido. 

 

- Assim, nas tabelas finais das páginas 13 a 15, para a obtenção dos indicadores Lden e Ln a 

correcção já se encontra efectuada nos 3 indicadores (Ld, Le e Ln) e em cada local,  

 

• “… apresentar os parâmetros de cálculo considerados pelo método de previsão…” 

 

O software usado SPM9613 da empresa Power Acoustics Inc, baseado na norma ISO 9613 (parte 

1 e 2), não disponibiliza a informação pretendida (raio de busca, ordem de reflexão, etc.), pelo que 

se apresenta na página seguinte as suas características e âmbito de aplicação, indicadas pelo 

produtor do software. Na estimativa do ruído gerado pelas fontes lineares foi usada a expressão 

"FHWA Highway Noise Model", da Federal Highway Administration, USA, em correspondência 

com o equipamento e software utilizados, e com a referida norma ISO. 

 

• “… clarificar de que forma o modelo de previsão simulou os equipamentos…” 

 

O modelo considera a globalidade das fontes existentes em funcionamento simultâneo, 

entendidas aqui como uma fonte única (pela soma logarítmica das contribuições individuais) e 

inseridas em simultâneo nos 4 vértices do quadrado que insere todo o polígono da exploração 

(quadrado “máximo”), conforme se ilustra na figura exemplificativa abaixo indicada. 
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• “… clarificar se foram consideradas as localizações dos equipamentos móveis nas 

posições mais desfavoráveis…” 
 

É com base no esquema da figura anterior que o modelo considera as localizações dos 

equipamentos móveis nas posições mais desfavoráveis face aos receptores sensíveis 

seleccionados. 

 

• “… esclarecer, relativamente à Tabela 9.4.1 do relatório da Pedamb, o valor da distância 

(r2)...” 
 

Tratam-se das distâncias aproximadas desde o limite do Núcleo de Exploração até o receptor 

mais próximo, tiradas a partir da carta militar à escala 1:25000. 

 

• “… apresentar a Figura 4 do relatório da Pedamb a uma escala adequada e com 

qualidade...” 
 

Com a apresentação da Figura 4 pretendeu-se apenas ilustrar a forma de propagação do ruído, 

pelo que a mesma não teve por objectivo ser utilizada na obtenção dos valores discretos do ruído 

Exploração 
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gerado pela fonte particular “exploração”, sendo que os mesmos são gerados pelo modelo com 

base no fornecimento das coordenadas x, y, z de cada receptor discreto onde se pretenda 

analisar os impactes ambientais. 

 

No entanto, e uma vez que a referida figura apresenta uma legibilidade bastante reduzida, 

apresenta-se na página seguinte a Figura 4 do relatório da Pedamb reformulada, onde se 

evidenciam as linhas isófonas geradas pela fonte particular em “campo aberto” ao redor dos 

receptores sensíveis seleccionados. 

 

• “… clarificar qual o método de previsional das fontes lineares da pedreira utilizado pelo 

estudo e esclarecer se o referido método se baseia nas normas de cálculo recomendadas 
pela Agência Portuguesa do Ambiente…” 
 
O software usado SPM9613 da empresa Power Acoustics Inc, baseia-se na norma ISO 9613 

(parte 1 e 2). Na estimativa do ruído gerado pelas fontes lineares foi usada a expressão "FHWA 

Highway Noise Model", da Federal Highway Administration, USA. Este método cumpre as normas 

de cálculo estabelecidas no Anexo I do Decreto-Lei n.º146/2006, de 31 de Julho. 

 

• “… justificar o fluxo de veículos pesados considerado nos dados de referência utilizados 

para a fase de exploração – “vias de acesso” (Tabela 9.5.1)…” 
 

Foi considerada a passagem de 30 veículos pesados por dia (8 horas) afectos à exploração, o que 

perfaz 60 passagens diárias, tal como apresentado. Este fluxo, optimizado para uma actividade 

contínua e considerada em “velocidade de cruzeiro” (maximizadora em termos de equipamentos e 

produção instalada), é função dos parâmetros do projecto de lavra relacionados com as reservas, 

com o tempo de vida útil admitido, e com a produção prevista, estando naturalmente esta última 
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dependente da actividade na concessão a cada momento, função da evolução dos mercados que 

utilizam o produto e o co-produto produzidos, respectivamente caulino para a indústria cerâmica, e 

areias lavadas para a construção civil e obras públicas. 

 

• “… justificar a utilização do mesmo valor previsto para as fontes lineares…” 

 

Trata-se do ruído particular global mas ponderado da fonte “estrada” gerado pela circulação das 

viaturas ao longo duma estrada à velocidade de 30Km/h e que é, por isso, um valor constante 

uma vez que a tipologia das viaturas, da estrada e a velocidade de circulação são consideradas 

também elas constantes ao longo do dia. 

 

• “… justificar a periodicidade definida no plano de monitorização de ruído ambiente…” 

 

Após a entrada em funcionamento do projecto, julga-se que a “velocidade de cruzeiro” a atingir na 

exploração será consumada ao fim dos primeiros três anos de laboração, sendo por isso os 

resultados a obter na campanha de avaliação de ruído ambiental mais consistentes e fidedignos, 

uma vez que irão assentar numa realidade perfeitamente instalada, testada e optimizada em 

termos de equipamentos e capacidade de produção. 

 

Outro aspecto que justifica esta periodicidade é a perspectiva de que não são espectáveis 

impactes negativos significativos nesta vertente com a implementação do projecto, embora o 

Plano de Monitorização admita que esta periodicidade possa passar a anual se os valores 

ultrapassarem os limites legalmente definidos pela legislação em vigor. 

 

Todavia, a MotaMineral S.A. apresentará o Relatório Técnico Final da Avaliação de Ruído 

Ambiental com a periodicidade recomendada no respectivo Plano ou a que eventualmente for 
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estabelecida na DIA (Declaração de Impacte Ambiental) por sugestão da autoridade de AIA, neste 

caso concreto a APA. 

 

USO DO SOLO 

 

• “… complementar a Figura 8 com o núcleo e o estabelecimento…” 

 

Na página seguinte apresenta-se a Figura 8 com a representação do núcleo de exploração e do 

estabelecimento industrial. 

 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

• “… proceder à análise da compatibilidade com as disposições regulamentares do PDM…” 

 

Os usos dominantes do solo do concelho de Mortágua subdividem-se nas classes de espaços 

consignadas no Artigo 7º do Regulamento do PDM de Mortágua em vigor (Classe 1 - espaços 

urbanos; Classe 2 - espaços urbanizáveis; Classe 3 - espaços industriais; Classe 4 - espaços 

agrícolas; Classe 5 - espaços florestais; Classe 6 - espaços culturais; Classe 7 - espaços naturais; 

Classe 8 - espaços-canais). 

 

Neste contexto, e segundo o Regulamento do PDM de Mortágua em vigor, os espaços para 

indústria extractiva não são expressamente consignados como um dos usos dominantes do solo, 

embora o concelho tenha forte tradição na exploração de argilas vermelhas, tendo vindo a 

proporcionar desde há várias décadas a instalação de diversas unidades industriais que se 

dedicam à extracção e à beneficiação dos níveis argilosos produtivos. 
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Será portanto de admitir que a actividade extractiva instalada e a instalar no concelho seja 

perfeitamente compatível com alguns dos usos dominantes anteriormente descritos, 

nomeadamente com a classe de Espaços Florestais, conforme atesta o Parecer da Câmara 

Municipal de Mortágua (ref.ª GAP; of.º n.º 4891 de 23 de Setembro de 2008) sobre o presente 

projecto de exploração da concessão “Portela da Várzea”, onde foca precisamente a 

compatibilização e a viabilidade do projecto no PDM de Mortágua, sendo a área proposta para 

Espaço Extractivo, salvaguardando-se em termos de regulamento “a possibilidade de florestação 

e reflorestação dos terrenos que não sejam objecto de exploração”. 

 

• “… proceder a um ponto de situação, da revisão do PDM…” 

 

No sentido de averiguar sobre o ponto de situação em que se encontra a revisão do PDM de 

Mortágua, a MotaMineral S.A. encetou algumas diligências junto da Câmara Municipal no sentido 

de obter, de forma documental, as mais recentes informações sobre esta matéria. 

 

Contactaram-se os serviços da Câmara Municipal de Mortágua por duas vias, através de ofício 

(cuja cópia se anexa) e por correio electrónico, tendo o interlocutor da Câmara na pessoa do Sr. 

Eng.º Norte, dentro das suas competências e disponibilidade, ficado de dar uma resposta por via 

documental sobre o pedido de informação formalizado pela MotaMineral. 

 

Uma vez que não se conseguiu obter uma resposta em tempo útil para incorporar o presente 

aditamento, situação à qual a MotaMineral é alheia, aguarda-se serenamente a resposta da 

Câmara ao nosso pedido, para que a possamos remeter a V. Exas, espera-se, ainda dentro do 

período de avaliação do presente estudo. 
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• “… analisar a afectação/sobreposição do núcleo de exploração/estabelecimento industrial 

com áreas da REN…” 

 

Não existe qualquer sobreposição do projecto, ao nível da área de lavra do núcleo de exploração 

e do estabelecimento industrial, com terrenos classificados da Reserva Ecológica Nacional (REN). 

 

Com efeito, de todas as áreas prospectadas no interior da concessão “Portela da Várzea” e das 

que demonstraram ter potencial para exploração, houve o especial cuidado de seleccionar para 

área de exploração precisamente uma área que estivesse livre deste tipo de condicionalismos 

(REN), ou mesmo de outro tipo de servidões. 

 

Na análise à Figura 9b, a aparente sobreposição da área do estabelecimento industrial (limite NW) 

e da área do Núcleo de Exploração (limite SE) com pequenas manchas de REN, resulta apenas 

da excessiva largura do traço utilizado nesta figura (por questões de qualidade e de legibilidade), 

que à escala (1/25000) tem uma espessura de exactamente 25 metros. 

 

A situação real fica melhor demonstrada quando se reduz essa largura para um traço simples, 

conforme Figura 9b que agora se apresenta reformulada na página seguinte, onde se observa que 

as referidas sobreposições eram de facto aparentes. 

 

Relativamente ao Núcleo de Exploração, existe efectivamente uma pequena interferência do seu 

limite com a pequena mancha de REN localizada a SE, mas não com o limite da área de lavra que 

corresponde ao domínio no interior do qual se exercerão acções susceptíveis de alterar o 

equilíbrio ecológico de acordo com as definições do Dec. Lei 166/2008 de 22/8 (destruição do 

coberto vegetal, alteração da topografia, etc.). Tal também fica demonstrado na observação da 

Figura 9b reformulada. 
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• “… esclarecer o significado do símbolo triangular da Planta de Condicionantes...” 

 

O símbolo triangular representado na Figura 9b (Planta de Condicionantes) identifica o marco 

geodésico Portela 2º (v.g. 154 m) que limita o sector do Núcleo de Exploração definido a Norte, o 

qual se encontra referenciado no estudo pela descrição e Foto 7 ilustrativa constantes da página 

97 do Relatório Síntese do EIA. 

 

Relativamente à projecção cartográfica do marco geodésico na Figura 9b, trata-se de uma 

representação simbólica, que não respeita minimamente a dimensão e o posicionamento face à 

área do projecto. Para além de se posicionar fora do limite definido pelo Núcleo de Exploração, o 

referido marco posiciona-se igualmente fora do limite da concessão definida neste sector. Trata-se 

na realidade de um marco de pedra com geometria circular, cujo diâmetro não ultrapassa os dois 

metros, contrariando os 125 metros de diâmetro da projecção cartográfica, se considerarmos um 

círculo envolvendo os vértices do triângulo representado. 

 

Consultado o PDM de Mortágua em vigor, constata-se que não existe qualquer disposição 

regulamentar no que diz respeito ao marco geodésico Portela 2º ou à rede de marcos geodésicos 

que cobrem o concelho de Mortágua. 

 

• “… esclarecer se a área do núcleo de exploração foi percorrida por incêndio florestal…” 

 

Na Figura A2 apresentam-se as áreas percorridas por incêndios florestais (áreas ardidas) numa 

envolvente alargada à concessão “Portela da Várzea”. O período de incidência temporal a que se 

refere a figura é 1990-2008, não se tendo durante este período registado qualquer incêndio 

florestal na área afecta à concessão, ou na sua envolvente mais próxima (raio de 3km). 
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No período mais recente (última década), verifica-se que as maiores áreas percorridas por 

incêndios florestais (áreas ardidas) estão bastante afastadas da concessão “Portela da Várzea” (a 

mais de 4 Km), estendendo-se por vasta zona a NNW da concessão, para Norte das localidades 

de Truta de Cima e Paredes. 

 

• “… reformular a Figura 11A utilizando a planta publicada do POAA…” 

 

Por sugestão e recomendação da APA, estabeleceu-se contacto com o INAG que, na pessoa da 

Eng.ª Margarida Henriques, forneceu as ferramentas necessárias para a correcta implantação da 

concessão “Portela da Várzea” na Planta publicada do POAA. 

 

Neste contexto, apresenta-se na página seguinte o extracto da Planta de Síntese Publicada do 

Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira, com implantação da poligonal de concessão, do 

núcleo de exploração e do estabelecimento industrial. Fonte: www.inag.pt. 

 

Tal como na primeira versão apresentada da Figura 11A, verifica-se igualmente nesta projecção 

que a concessão se encontra significativamente afastada do limite da área de intervenção do 

POAA (500 m a partir do NPA), pelo que os erros associados à digitalização inicialmente 

efectuada a partir da carta publicada em diário da república (que originou a primeira versão da 

Figura 11A) foram na realidade pouco significativos no contexto da apreciação do enquadramento 

da concessão face ao POAA. 

 

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA (REDE VIÁRIA) 
 

As tabelas seguintes ilustram a actualização dos dados demográficos concelhios e distribuição da 

população activa pelos diversos sectores de actividade económica, com base na consulta ao 

Anuário Estatístico da Região Centro, mais recente, publicado pelo INE (2007). 
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Indicadores demográficos para o concelho de Mortágua. 
 

Indicador Anuário Estatístico da Região Centro - 2007

Área 251,2 km2 Pág. 140 do EIA 

Densidade Populacional 40,7 hab/km2 Pág. 142 do EIA 

Total da População Residente 10217 (n.º) 
4969 - H 

5248 - M 

População Residente 0-14 anos 1083 (n.º) 10,6 % 

População Residente 15-24 1103 (n.º) 10,8 % 

População Residente 25-64 5570 (n.º) 54,5 % 

População Residente 65 + 2461 (n.º) 24,1 % 

Índice de Envelhecimento 227,2 %  

Natalidade 6,0 (‰)  

Mortalidade 12,8 (‰)  

Nupcialidade 3,2 (‰)  

Nados vivos/óbitos 61/131 (n.º)  

 

Distribuição da população activa no concelho Mortágua. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Indicador 
Anuário Estatístico da Região 

Centro - 2007 

N.º total de trabalhadores por conta de outrem 1385 (n.º) 
774 - H 

611 - M 

Sector Primário - CAE: A - B 124 (n.º) 
89 - H 

35 - M 

Sector Secundário - CAE: C - F 708 (n.º) 
428 - H 

280 - M 

Sector Terciário - CAE: G - Q 553 (n.º) 
257 - H 

296 - M 
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O gráfico seguinte ilustra, em percentagem, a distribuição da população activa no concelho de 

Mortágua por sector de actividade (trabalhadores por conta de outrem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT) 
 

A informação adicional não técnica solicitada nos quatro pontos do v/ ofício, foi corrigida e 

contemplada no Resumo Não Técnico (RNT) que agora se apresenta reformulado, remetendo-se 

juntamente com o presente aditamento 8 exemplares em suporte de papel, e o seu conteúdo 

integral em formato digital tipo CD-ROM em ficheiro Acrobat pdf. 

 

 

Alvarães, 16 de Outubro de 2009      O Coordenador do Projecto 
 

 

 (Paulo A. Sá Moreiras, Eng.º) 
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