ADITAMENTO DO EIA

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE QUARTO, CAULINO E FELDSPATO
“PORTELA DA VÁRZEA”
— PROCEDIMENTO DE AIA N.º 2235 —
ADITAMENTO DO EIA

O presente aditamento reúne o conjunto de elementos adicionais e esclarecedores do EIA
referente ao Projecto de Concessão de Exploração de Quartzo, Caulino e Feldspato “Portela da
Várzea”. Este documento foi elaborado no âmbito do procedimento de AIA do presente projecto,
ao abrigo do nº 5 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.

ASPECTOS GERAIS

1. O primeiro parágrafo do ítem 6.12.1 – Considerações Gerais, da página 132 do Relatório
Síntese do EIA, passa a ter a seguinte redacção: “A Caracterização da Situação de Referência foi
elaborada pela PEDAMB – Engenharia Ambiental Lda, estando subjacente ao título “Avaliação de
Ruído Ambiental de Fontes Permanentes”, cuja metodologia resultou de uma articulação prévia
com a APA.
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O primeiro parágrafo do ítem 7.9.1 – Considerações Gerais, da página 225 do Relatório Síntese
do EIA, passa a ter a seguinte redacção: “A Avaliação de Impactes Gerados pelo Ruído na fase
operacional do projecto foi elaborada pela PEDAMB – Engenharia Ambiental Lda, estando
subjacente ao título “Análise Previsional – Fase de Implementação do Projecto”, cuja
metodologia resultou de uma articulação prévia com a APA.

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS

2. Na versão em papel do Relatório Síntese do EIA, a Planta A encontra-se incluída. Por lapso,
por não se tratar de um elemento de impressão em formato A4, esta planta não foi incluída na
base digital do projecto. Neste sentido, apresenta-se em ficheiro separado a referida planta em
formato digital (pdf).

RECURSOS HÍDRICOS

3. Em formato digital do tipo shapefile, apresenta-se o limite da concessão, o limite do núcleo de
exploração, o limite do estabelecimento industrial, e a hidrografia da área de intervenção e da sua
envolvente, vectorizada em formato raster a partir da Carta Militar à escala 1/25000.

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

4. No caso de eventuais intersecções de zonas saturadas cuja transmissividade hidráulica seja
relevante, apresentam-se as seguintes medidas de mitigação:
& Na eventualidade de se gerarem afluxos hídricos à base da escavação resultantes da
drenagem natural dessas zonas de transmissividade hidráulica relevante, manter a base da
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escavação com desnível para SW de forma a conduzir a água ao sector de cota mais baixa,
permitindo a sua acumulação natural. Com esta acção potencia-se a reinfiltração da água ao
mesmo tempo que se permite a decantação dos materiais em suspensão. A zona superficial da
água acumulada será bombeada por débito reduzido de forma a não levantar os finos
sedimentados. A água clarificada deverá desta forma ser reconduzida até à linha de água mais
próxima, através de uma mangueira maleável adequada para o efeito.
& Proceder ao enchimento faseado da escavação conforme preconizado no PARP, com os
materiais estéreis resultantes da exploração, de modo a elevar as cotas da base da escavação, e
assim reduzir os gradientes hidráulicos estabelecidos entre as eventuais zonas saturadas e os
locais onde a água drenada destas zonas se virá a acumular (sector SW da escavação).
Reduzindo-se os gradientes hidráulicos, potencia-se a diminuição dos volumes afluentes (Lei de
Darcy).

5. Na tabela seguinte apresenta-se um plano de monitorização qualitativa e quantitativa das águas
subterrâneas.
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Tabela A1 - Plano de monitorização da piezometria e da qualidade da água em poços da
envolvente onde exista possibilidade de acesso e autorização prévia.
PARAMETROS DE QUALIDADE (PQ)
Físico-químicos: pH, cloretos, sulfatos, oxigénio dissolvido, dureza total,
alcalinidade, resíduo seco, CBO5 (carência bioquímica de oxigénio), CQO

Parâmetros a Medir

(carência química de oxigénio), fosfatos, sólidos suspensos totais.
Organolépticos: turvação
Substâncias indesejáveis: nitratos, ferro, oxidabilidade
NÍVEL HIDROSTÁTICO (NHE)

Equipamentos
Recomendados
Metodologia

Amostrador adequado à colheita de águas subterrâneas
Sonda de apito (para o NHE)
Análises físico-químicas e investigações piezométricas
Em poços da envolvente mais próximos da área da escavação, onde exista

Local da Recolha

possibilidade de acesso fácil por viatura automóvel e autorização prévia dos
proprietários.

Periodicidade

Aponta-se para uma periodicidade trimestral para o NHE, anual para a
turvação e trienal para os restantes parâmetros de qualidade considerados.
Os valores obtidos durante a fase de exploração serão confrontados com a
legislação em vigor. Se houver variações significativas que se possam
considerar anómalas mas que não sejam variações sazonais naturais, far-seá uma avaliação sobre a influência relativa dos trabalhos da escavação face a

Resultados obtidos

outras eventuais alterações do uso do solo (por ex: práticas agrícolas ou
outras actividades), sendo introduzida a medida correctiva adequada no caso
de essa alteração ser na realidade atribuída à actividade de extracção. A
eficácia

dessa

medida

será

avaliada

em

campanhas

de

recolha

subsequentes. Perante os resultados obtidos, poderá ainda ajustar-se a
periodicidade das campanhas de recolha e análise.
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6. Na versão em papel do Relatório Síntese do EIA, as Plantas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 encontram-se
incluídas. Por lapso, por não se tratar de um elemento de impressão em formato A4, estas plantas
não foram incluídas na base digital do projecto. Neste sentido, apresentam-se agora em ficheiro
separado as referidas plantas em formato digital (pdf).

AMBIENTE SONORO
Caracterização da situação actual do ambiente

7. Na Planta Cartográfica A1, apresentam-se os elementos relevantes indispensáveis à análise do
ruído, nomeadamente os elementos indicados nos itens solicitados de a a g do ponto 7 do v/ofício.
A base cartográfica é um ortofotomapa com captura original de imagem de 0,5 por 0,5 metros
(fonte: Instituto Geográfico do Exército). Considerando o erro de graficismo habitual de 1 mm, as
escalas adequadas de impressão são a escala 1/500 (natural) ou inferiores (p.e. 1/5000 ou
1/10000). Para a apresentação detalhada da informação pretendida, adoptou-se a escala 1/5000.

A delimitação do polígono máximo (item 7e) abordada na pág. 227 do EIA carece do seguinte
esclarecimento: ela teve por objectivo incorporar no modelo de previsão o facto das fontes
sonoras fixas e móveis apresentarem uma distância considerável entre si, não obstante elas
serem consideradas no seu conjunto, nomeadamente no efeito que isso provoca na avaliação da
potência sonora total a propagar a partir do interior do núcleo de exploração e do estabelecimento
industrial (LX(0)) até aos receptores sensíveis considerados. Essa potência é pelo modelo de
previsão determinada no ponto em estudo (no caso o vértice SE do núcleo de exploração).

8. Na Tabela A2, apresenta-se a identificação e o enquadramento geográfico das fontes de ruído
indicadas no EIA como “Empresas a Oeste”. São de facto duas empresas ligadas ao sector
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extractivo e transformador cerâmico, que se dedicam fundamentalmente à produção e
transformação de matérias-primas para a fabricação de tijolo, telha, e pavimento cerâmico.

Tabela A2 – Identificação e enquadramento geográfico das fontes de ruído indicadas no EIA
como “Empresas a W”.
Unidade Extractiva
Pedreira n.º4164
“Vale do Sobral”
Pedreira n.º3774
“Gândara n.º5”

Unidade Transformadora

Localização face à
área do projecto

Cerâmica do Vale da Gândara Lda
± 1km a Sudoeste
Cerâmica de Mortágua Lda

Na componente extractiva, as fontes emissoras de ruído enquadram-se na mesma tipologia das
que serão afectas à concessão da “Portela da Várzea” (escavadoras giratórias, dumpers, e pás
carregadoras). Na componente transformadora, e uma vez que não se teve acesso ao interior das
unidades fabris destas empresas, considera-se que das fontes emissoras de ruído instaladas se
poderão destacar as fontes que são mais comuns neste tipo de unidades, como por exemplo as
pás carregadoras que alimentam a fieira cerâmica, os destorroadores, os empilhadores de
paletes, e os veículos de expedição dos produtos acabados.

9. Relativamente aos tempos de amostragem, e não estando definido nenhum período mínimo de
duração mas sim a necessidade de estes serem representativos, tal como definido no ponto 5.4.3
da norma NP 1730-2, foram usados tempos de amostragem que se consideraram representativos
para cada um dos períodos, nomeadamente 60 minutos para o período diurno, 45 minutos para o
período de entardecer e 30 minutos para o período nocturno.
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10.
Distâncias Indicadas no Item 6.12.21 (pág. 139)

Para a situação de referência, as distâncias a considerar são as indicadas na tabela da pág. 139
do EIA e que estiveram na base do cálculo do factor Cmet.

Na pág. 133 do EIA, a referência à localização dos pontos de medição relativamente à área do
projecto, carece do seguinte esclarecimento:

- A distância referida de 200 m é a distância entre o Ponto 1 de medição e o vértice SE do núcleo
de exploração da concessão.

- A distância referida de 832 m é a distância entre o Ponto 2 de medição e o vértice SE do núcleo
de exploração da concessão.

- A distância referida de 92 m é a distância entre o Ponto 3 de medição e o vértice NE do núcleo
de exploração da concessão.

Distâncias Indicadas na Tabela 3 do Item 7.9.2 (pág. 234)

As distâncias indicadas na Tabela 3 do item 7.9.2, por lapso de transposição, não correspondem
às distâncias efectivamente utilizadas para a obtenção dos valores discretos nos pontos 1, 2 e 3.
As distâncias correctas são as que se apresentam na Tabela 3, abaixo corrigida, e que
correspondem às distâncias destes pontos ao vértice SE do núcleo de exploração (verificar na
Planta A1).

Concessão de Exploração de Quartzo, Caulino e Feldspato “Portela da Várzea”
Pag. 7

ADITAMENTO DO EIA

Ponto receptor

Valor discreto obtido pelo modelo para a fonte
“Pedreira em funcionamento”
dB(A)

1 – Sul a 200 m

44.1

2 – Sul a 832 m

31.9

3 – Este a 484 m

34.5

Tabela 3 (corrigida) – Valores obtidos pelo modelo em receptores específicos seleccionados.

11. Apresenta-se de seguida a correcção das tabelas referentes ao tratamento de resultados dos
Pontos 2 e 3 de medição do ruído, nomeadamente, os valores da linha da tabela relativos ao
“LAeq do ruído residual (fora do período de laboração do ruído particular)”.
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E x te rio r, jun to de ha bita çã o a S ul d a f utura e xplo ra ç ão
e m a ná lis e

Ambiente

P on to 2:

P e ríodo
diurno

P eríodo do
e nt arde c e r

P e ríodo
no ct urno

1

2

1

2

1

2

8

8

0

0

0

0

dB (A )

40 ,1

4 3 ,2

37 ,8

3 9 ,9

28 ,8

3 1 ,0

(S im / Não)

N ão

Nã o

N ão

Nã o

N ão

Nã o

0

0

0

0

0

0

(S im / Não)

N ão

Nã o

N ão

Nã o

N ão

Nã o

0

0

0

0

0

0

dB (A )

40 ,1

4 3 ,2

37 ,8

3 9 ,9

28 ,8

3 1 ,0

T em po de func ionam ento do ruído
part ic ular no período de ref erênc ia

(Horas )

8

8

0

0

0

0

T em po do período de ref . s em
ruí do part íc ular

(Horas )

5

5

3

3

8

8

D uraç ão do período de ref erencia

(Horas )

13

13

3

3

8

8

dB (A )

40, 1

43, 2

37, 8

39, 9

28,8

31, 0

Du ra çã o d o p a tam ar
R uído Am b ie nt e - L Ae q
Ru ído To na l? (K 1)

(Horas )

Ruído

Ru ído Imp u lsivo ? ( K2 )

Ruído Resídual

V al or d e K1

R uído Re s idua l - L A eq

V al or d e K2

LA eq do ruído ambient e
C orrecç ões a aplic ar dev ido às
c arac terí st icas tonais e/ ou
im puls ivas de tec tadas (k 1+k 2):

P atam ar 1

0

0

0

0

0

0

P atam ar 2

0

0

0

0

0

0

P atam ar 3

0

0

0

0

0

0

N ív el de A v aliação do ruí do
am bient e (L A r, T )

dB (A )

40, 1

43, 2

37, 8

39, 9

28,8

31, 0

LA eq do ruído residual

dB (A )

40, 1

43, 2

37, 8

39, 9

28,8

31, 0

LA eq do ruído residual
(f ora do perí odo de laboração do
ruí do part ic ular)

dB (A )

40, 1

43, 2

37, 8

39, 9

28,8

31, 0

N ív el de A v aliação do ruí do
am bient e (L A r, T )

dB (A )

41 ,9

3 9 ,0

3 0 ,0

LA eq do ruído residual

dB (A )

41 ,9

3 9 ,0

3 0 ,0
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Ex te rior, junto d e ha bit aç ã o a E s te da f utu ra
e xplora ç ão em a ná lis e , ju nto à es tra da

Ambiente

P on to 3 :

P e ríodo
diurno

P eríodo do
e nt arde c e r

P e ríodo
no ct urno

1

2

1

2

1

2

8

8

0

0

0

0

dB (A )

64 ,7

6 6 ,6

58 ,8

5 5 ,3

42 ,2

3 8 ,7

(S im / Não)

N ão

Nã o

N ão

Nã o

N ão

Nã o

0

0

0

0

0

0

(S im / Não)

N ão

Nã o

N ão

Nã o

N ão

Nã o

0

0

0

0

0

0

dB (A )

64 ,7

6 6 ,6

58 ,8

5 5 ,3

42 ,2

3 8 ,7

T em po de func ionam ento do ruído
part ic ular no período de ref erênc ia

(Horas )

8

8

0

0

0

0

T em po do período de ref . s em
ruí do part íc ular

(Horas )

5

5

3

3

8

8

D uraç ão do período de ref erencia

(Horas )

13

13

3

3

8

8

dB (A )

64, 7

66, 6

58, 8

55, 3

42,2

38, 7

D u ra çã o d o p a tam ar
R uído A m b ie nt e - L Ae q
R u ído To na l? (K 1)

(Horas )

Ruído

R u ído Im p u lsivo ? ( K2 )

Ruído Resídual

V al or d e K1

R uído Re s idua l - L A eq

V al or d e K2

LA eq do ruído ambient e
C orrecç ões a aplic ar dev ido às
c arac terí st icas tonais e/ ou
im puls ivas de tec tadas (k 1+k 2):

P atam ar 1

0

0

0

0

0

0

P atam ar 2

0

0

0

0

0

0

P atam ar 3

0

0

0

0

0

0

N ív el de A v aliação do ruí do
am bient e (L A r, T )

dB (A )

64, 7

66, 6

58, 8

55, 3

42,2

38, 7

LA eq do ruído residual

dB (A )

64, 7

66, 6

58, 8

55, 3

42,2

38, 7

LA eq do ruído residual
(f ora do perí odo de laboração do
ruí do part ic ular)

dB (A )

64, 7

66, 6

58, 8

55, 3

42,2

38, 7

N ív el de A v aliação do ruí do
am bient e (L A r, T )

dB (A )

65 ,8

5 7 ,4

4 0 ,8

LA eq do ruído residual

dB (A )

65 ,8

5 7 ,4

4 0 ,8
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12. Os valores corrigidos indicados nas alíneas a, b, e c relativos ao Lden da tabela 4 do Ponto 1
de medição; ao Ln e Lden da tabela 5 do Ponto 2 de medição; e ao Ln e Lden da tabela 6 do
Ponto 3 de medição, apresentam-se nas tabelas respectivas reformuladas.

Exterior, junto de habitação a Sul da futura exploração
em análise

Ponto 1:

Período
diurno
1

0

Resultados

Incomodidade - dB(A)
Ld
Nível sonoro m édio
de longa duração
dB(A)

2

Período
nocturno

1

1

2

0

39
36

Le

36

Ln

Valor limite para a Incomodidade

dB(A)

Va lor limite para "Ld en / Ln " (1)

dB(A)

2

0

43

L den

DL 9/2007

Período do
entardecer

6

Não aplicável

Não aplicável

65 / 55 (zona mista)
55 / 45 (zo na sensível)
63 / 53 (zona não classificada)

Classificação da zona /
Tipo de utilização observada

Habitações + áreas agrícol as + pedreiras

(1) Valor função da classificação atribuida à zona, em âmbito de P DM.

Tabela 4 – Análise de conformidade legal – Ponto 1.
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Exterior, junto de habitação a Sul da futura exploração
em análise

Ponto 2:

Período
diurno
1

0

Resultados

Incomodidade - dB(A)
Ld
Nível sonoro m édio
de longa duração
dB(A)

2

DL 9/2007

Período
nocturno

1

1

2

0

41
38

Le

30

Ln

Valor limite para a Incomodidade

dB(A)

Va lor limite para "Ld en / Ln " (1)

dB(A)

2

0

41

L den

Classificação da zona /
Tipo de utilização observada

Período do
entardecer

6

Não aplicável

Não aplicável

65 / 55 (zona mista)
55 / 45 (zo na sensível)
63 / 53 (zona não classificada)
Habitações + áreas agrícol as + pedreiras

(1) Valor função da classificação atribuida à zona, em âmbito de P DM.

Tabela 5 – Análise de conformidade legal – Ponto 2.
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Exterior, junto de habitação a Este da futura
exploração em análise, junto à estrada

Ponto 3:

Período
diurno
1

0

Resultados

Incomodidade - dB(A)
Ld
Nível sonoro m édio
de longa duração
dB(A)

2

Período
nocturno

1

1

2

0

65
57

Le

41

Ln

Valor limite para a Incomodidade

dB(A)

Va lor limite para "Ld en / Ln " (1)

dB(A)

2

0

63

L den

DL 9/2007

Período do
entardecer

6

Não aplicável

Não aplicável

65 / 55 (zona mista)
55 / 45 (zo na sensível)
63 / 53 (zona não classificada)

Classificação da zona /
Tipo de utilização observada

Habitações + áreas agrícol as + pedreiras

(1) Valor função da classificação atribuida à zona, em âmbito de P DM.

Tabela 6 – Análise de conformidade legal – Ponto 3.
As correcções efectuadas nos 3 pontos não alteram as conclusões da análise da conformidade
legal relativa à Situação de Referência, enunciadas na página 147 do EIA.

Avaliação de impactes

13. O modelo de previsão é baseado na norma ISO9613, o qual assume a existência de um
desnível nulo entre o emissor e o receptor. Ou seja, o modelo utilizado não considera na previsão
o eventual efeito da topografia da área em estudo.
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14. A atenuação considerada no modelo de previsão é a diferença entre o valor da soma das
potências sonoras das fontes móveis e fixas, considerando a sua posição relativa dentro do
polígono máximo, e o valor obtido pelo modelo junto a cada um dos receptores sensíveis. No
vértice sudeste do núcleo de exploração, a potência sonora total a considerar é 92,8 dB(A), pelo
que as atenuações consideradas no modelo são:
Ponto 1 – 48.7 dB(A)
Ponto 2 – 60.9 dB(A)
Ponto 3 – 58.3 dB(A)
Os valores indicados acima englobam as diferentes componentes de atenuação consideradas
(factor de atenuação com a distância e directividade).

O valor da atenuação do terreno considerado nas simulações é 0, valor assumido por defeito pelo
facto de se tratar de solos duros.

15. De acordo com as distâncias corrigidas anteriormente apresentadas na Tabela 3, não se
coloca a questão de valores discretos de ruído inferiores obtidos a menores distâncias.

16. O cenário para o vértice NE não foi efectuado no EIA, porque o Ponto 3, embora em planta se
situe mais próximo deste vértice do que o Ponto 1 face ao vértice SE, está situado a uma cota 44
metros inferior à cota da área em estudo e é ainda fortemente influenciado (e mascarado) pelo
ruído gerado pelo tráfego intenso da EN 228 no período diurno (como demonstrado pelos valores
obtidos nas avaliações do ruído residual nesse ponto), pelo que este não foi considerado como
“ponto crítico”.

A análise com os equipamentos móveis posicionados no vértice NE do núcleo de exploração
permite obter os seguintes valores discretos para os 3 pontos:
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Valor discreto obtido pelo modelo para a fonte
Ponto receptor

“Pedreira em funcionamento”
dB(A)

1
2
3

32.2
24.6
51.8

Tabela 3A – Valores obtidos pelo modelo em receptores específicos seleccionados.

O valor obtido para o Ponto 3, de 51.8 dB/(A) para a fonte particular, é largamente inferior ao
valor obtido na situação de ausência de projecto (ruído residual), o que atesta claramente que
este não será o ponto crítico para análise de impactes.

No caso do Ponto 1, com os equipamentos localizados no vértice SE, a situação é inversa, ou
seja, o valor previsto para a fonte particular é superior ao actualmente existente e daí esta ser
claramente, quanto a nós, a situação e o ponto crítico a analisar.

17. As Tabelas 10, 11 e 12, corrigidas de acordo com o indicado, apresentam-se abaixo.
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Análise do impacte das fontes partículares, sobre o ruído ambiente no receptor

Ponto 1

Duração da
oc orrência no
período

LAeq,
no receptor

Observações

(horas)

(dBA)

Pedreira

8

44,1

Modelizado

Estrada

8

36,7

Calculado pela expressão

Residual

13

39,0

Medido na "Situaç ão de referência"

Ruído ambiente no período de
laboração das fontes

8

45,8

Valor a utlizar para determinação da
"Incomodidade" na fase de exploração*

Ruído ambiente na totalidade do
período diurno

13

44,3

Indicador "Ld" para a fase de exploração**

Componentes do
ruído ambiente no
receptor

* soma logartimica dos tres componentes acima indicados e que compõem o ruido ambiental global
** media ponderada no periodo com 8 horas com ruido particular e 5 horas com ruido residual

Tabela 10 (corrigida) – Níveis de ruído previstos para a fase de implementação do projecto (Ponto 1).

Análise do impacte das fontes partículares, sobre o ruído ambiente no receptor
Duração da
oc orrência no
período

LAeq,
no receptor

(horas)

(dBA)

Pedreira

8

31,9

Modelizado

Estrada

8

45,7

Calculado pela expressão

Residual

13

41,0

Medido na "Situaç ão de referência"

Ruído ambiente no período de
laboração das fontes

8

47,1

Valor a utlizar para determinação da
"Incomodidade" na fase de exploração*

Ruído ambiente na totalidade do
período diurno

13

45,6

Indicador "Ld" para a fase de exploração**

Ponto 2

Componentes do
ruído ambiente no
receptor

Observações

* soma logartimica dos tres componentes acima indicados e que compõem o ruido ambiental global
** media ponderada no periodo com 8 horas com ruido particular e 5 horas com ruido residual

Tabela 11 (corrigida) – Níveis de ruído previstos para a fase de implementação do projecto (Ponto 2).
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Análise do impacte das fontes partículares, sobre o ruído ambiente no receptor

Ponto 3

Duração da
oc orrência no
período

LAeq,
no receptor

Observações

(horas)

(dBA)

Pedreira

8

34,5

Modelizado

Estrada

8

28,1

Calculado pela expressão

Residual

13

65,0

Medido na "Situação de referência"

Ruído ambiente no período de
laboração das fontes

8

65,0

Valor a utlizar para determinação da
"Incomodidade" na fase de exploração*

Ruído ambiente na totalidade do
período diurno

13

65,0

Indicador "Ld" para a fase de exploração**

Componentes do
ruído ambiente no
receptor

* soma logartimica dos tres componentes acima indicados e que compõem o ruido ambiental global
** media ponderada no periodo com 8 horas com ruido particular e 5 horas com ruido residual

Tabela 12 (corrigida) – Níveis de ruído previstos para a fase de implementação do projecto (Ponto 3).

18 e 19. As Tabelas 13, 14 e 15, corrigidas conforme solicitado, apresentam-se abaixo.
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Análise de Níveis de Ruído dB(A) na Envolvente da Exploração

Resultados das medições e modelizações

PONTO 1

Período

Período

Período

Diurno

Entardecer

Nocturno

Ruído Ambiente
Ruído Residual
(Ruído residual da “Situação de Ref.”
“Incomodidade”
Ld
“Nível sonoro médio

Le

de longa duração”

Ln

36,4

36,0

39,0

36,4

36,0

7

0

0

44
36

36

Lden
Valor limite para a incomodidade

DL 9/2007

45,8

45
6

Não labora

Não labora

65 / 55 (zona mista)
Valor limite para “Lden / Ln”

(1)

55 / 45 (zona sensível)
63 / 53 (zona não classificada)

(1)

Valor dependente da classificação a ser dada à zona (mista ou sensível), em âmbito de PDM

Tabela 13 (corrigida) – Análise de conformidade legal.
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Análise de Níveis de Ruído dB(A) na Envolvente da Exploração

Resultados das medições e modelizações

PONTO 2

Período

Período

Período

Diurno

Entardecer

Nocturno

Ruído Ambiente
Ruído Residual
(Ruído residual da “Situação de Ref.”
“Incomodidade”
Ld
“Nível sonoro médio

Le

de longa duração”

Ln

39,0

30,0

41,0

39,0

30,0

6

0

0

46
39

30

Lden
Valor limite para a incomodidade

DL 9/2007

47,1

44
6

Não labora

Não labora

65 / 55 (zona mista)
Valor limite para “Lden / Ln”

(1)

55 / 45 (zona sensível)
63 / 53 (zona não classificada)

(1)

Valor dependente da classificação a ser dada à zona (mista ou sensível), em âmbito de PDM

Tabela 14 (corrigida) – Análise de conformidade legal.
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Análise de Níveis de Ruído dB(A) na Envolvente da Exploração

Resultados das medições e modelizações

PONTO 3

Período

Período

Período

Diurno

Entardecer

Nocturno

Ruído Ambiente
Ruído Residual
(Ruído residual da “Situação de Ref.”
“Incomodidade”
Ld
“Nível sonoro médio

Le

de longa duração”

Ln

57,4

40,8

65,0

57,4

40,8

0

0

0

65
57

41

Lden
Valor limite para a incomodidade

DL 9/2007

65,0

63
6

Não labora

Não labora

65 / 55 (zona mista)
Valor limite para “Lden / Ln”

(1)

55 / 45 (zona sensível)
63 / 53 (zona não classificada)

(1)

Valor dependente da classificação a ser dada à zona (mista ou sensível), em âmbito de PDM

Tabela 15 (corrigida) – Análise de conformidade legal.
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20. Face aos resultados agora obtidos (corrigidos), pode concluir-se o seguinte relativamente ao
impacte espectável, da implementação do projecto de exploração:
•

O “critério da incomodidade” irá, segundo o previsto, cumprir o valor limite determinado no
Artº 13º do DL n.º 9/2007 na situação de laboração plena da empresa, nos Pontos 2 e 3,
não se prevendo o seu cumprimento no Ponto 1. As previsões para o Ponto 2 indicam
que este se encontra no limiar do cumprimento do critério de incomodidade.

•

O critério do “nível sonoro médio de longa duração” cumpre actualmente os valores limite
determinados no DL n.º 9/2007 para “zona não classificada” e “zona mista”, nos três
pontos. Relativamente à “zona sensível”, os Pontos 1 e 2 cumprem os limites dos
parâmetros Ln e Lden, mas o Ponto 3 não cumpre o limite Lden. Com a implementação do
projecto, segundo a previsão realizada, mantém-se o cenário de avaliação da
conformidade descrito para a situação de referência, assinalando-se porém um ligeiro
aumento dos valores de Lden nos Pontos 1 e 2.

Medidas de minimização

21. Considerando os resultados da previsão feita para o Ponto 1, a medida essencial de
minimização a implementar com vista ao cumprimento do Regulamento Geral do Ruído (RGR)
neste ponto é:

- Na aquisição dos equipamentos móveis, considerar as opções relativas à insonorização das
componentes mecânicas mais ruidosas. A título de exemplo, apresenta-se catálogo com as
atenuações standard que podem ser alcançadas ao serem adquiridas este tipo de opções em
equipamentos similares aos que irão laborar na área de projecto. A Caterpillar, por exemplo, utiliza
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silenciadores de escape em 10% dos seus equipamentos, os quais permitem reduzir a emissão de
ruído até 35-40 dB.

Refira-se, no entanto, que o modelo utilizado na previsão para a situação de laboração na
concessão assentou em pressupostos conservadores ao nível da atenuação do ruído:

- O modelo considerou o funcionamento simultâneo de todas as fontes de ruído, que no caso das
fontes móveis corresponderá a uma situação pouco provável.

- Também não foi considerado no modelo a existência de uma cortina arbórea na envolvente,
embora esta já exista naturalmente, sendo materializada para lá do vértice SE do núcleo de
exploração por uma faixa arbórea contínua com uma extensão de aproximadamente 200 metros.

Está estudado que uma ampla e densa cintura verde, com 30 metros de largura, constituída por
árvores altas, combinada com modelação do terreno, conseguem reduzir o ruído propagado em
cerca de 50% ou mais (Cook, 1978). Para espaços estreitos de plantação (menos de 3 metros de
largura), a redução de ruído em cerca de 3 dB(A) a 5 dB(A) só é possível com uma faixa de
vegetação densa, numa fileira de arbustos com árvores pela parte de trás (Reethof & McDaniel,
1978). A percepção humana ao som é igualmente um factor importante a ter em conta. Com a
obstrução visual da origem do som através da vegetação, consegue-se reduzir a percepção que
um individuo tem do som que realmente está a ouvir (Miller, 1988).

- Finalmente, o modelo não considerou a atenuação expectável provocada pelo desenvolvimento
da escavação em profundidade. Este desenvolvimento levará ao deslocamento de algumas fontes
sonoras móveis no mesmo sentido, constituindo os taludes de escavação formados uma barreira
à propagação do ruído para o exterior a partir destas fontes.
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Em face do exposto, considera-se suficiente a medida de minimização preconizada para o Ponto
1, face aos resultados obtidos para esse ponto (incumprimento do RGR em 1 dB(A)).

Relativamente ao Ponto 2, tendo-se projectado uma previsão no limiar do cumprimento para a
incomodidade (6 dB(A)), deverão ser implementadas medidas de minimização caso na realidade
se venha a verificar o incumprimento legal. As medidas descritas para minimizar os impactes
previstos para o Ponto 1 terão os mesmos reflexos no Ponto 2, uma vez que a principal medida de
mitigação avançada consiste na aquisição de equipamentos móveis com índices de insonorização
optimizados, sendo estes que propagarão o ruído em direcção aos receptores sensíveis
analisados (Pontos 1, 2 e 3).

Plano de monitorização

22. Justificar a periodicidade definida no plano de monitorização de ruído ambiente: Após a
emissão da DIA e consequente entrada em funcionamento do projecto que terá que
obrigatoriamente ocorrer até ao limite máximo da sua validade (2 anos), o qual envolverá numa
fase inicial a definição dos acessos internos a criar, as acções pontuais de desmatação e
decapagem superficial do solo, a preparação da frente de desmonte, e a instalação e
experimentação definitiva da unidade de lavagem, julga-se que a “velocidade de cruzeiro” a atingir
na exploração/beneficiação será consumada ao fim dos primeiros três anos de implementação do
projecto, sendo por isso os resultados a obter na campanha de avaliação de ruído ambiental a
realizar nesta altura mais consistentes e fidedignos, uma vez que irão assentar numa realidade
perfeitamente instalada, testada e optimizada em termos de equipamentos, capacidade de
produção, e pleno funcionamento do estabelecimento industrial.
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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, ou eventualmente outras
causas que assim o determinem (ex: reclamações).

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
estabelecida na DIA (Declaração de Impacte Ambiental) por sugestão da autoridade de AIA, neste
caso concreto a APA.

23. Apresenta-se de seguida o Plano de Monitorização mais pormenorizado, tendo em
consideração o conteúdo do documento “Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização de
Ruído”, publicado em Novembro de 2009.

Revisão do Resumo Não Técnico

A informação adicional solicitada ao nível do presente ofício foi rectificada e complementada 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, Agosto de 2010
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Incomodidade: (LAr - LAeqR) ≤ 6 dB(A), considerando D=1, para Norma ISO 9613-2 para correcção meteorológica; cumprimento dos
50%<q<75%; Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A); Com base na NP-1730-1 limites fixados nos Artº 11º e Artº 13º do DL n.º 9/2007;
representatividade da amostragem (ponto 5.4 da norma 1730-2).
de Outubro de 1996 e no DL n.º 9/2007 de 17 de Janeiro.

Metodologia

Aponta-se uma periodicidade trienal enquanto decorrer a actividade de
exploração na concessão, devendo a 1ª campanha de medição realizarse três anos após a entrada em funcionamento do projecto. No caso de A recomendada neste Plano ou a que eventualmente for estabelecida
ser ultrapassado o valor limite, a periodicidade passará a anual, e assim na DIA (Declaração de Impacte Ambiental) por sugestão da
sucessivamente. A medição deverá coincidir com o período diurno, com autoridade de AIA (APA).
a actividade normal na concessão e com o normal funcionamento de
todos os equipamentos produtivos geradores de ruído.
A partir dos resultados obtidos deverá ser avaliada a conformidade ao
nível do estabelecido no Regulamento Geral do Ruído (RGR),
nomeadamente o “critério da incomodidade” e o "critério do nível
sonoro médio de longa duração”. A incomodidade não deverá
ultrapassar os 6 dB(A), e o valor limite para os parâmetros Lden e Ln
deverão situar-se conforme o estipulado para "zona não classificada"
(a situação actual da área do projecto), ou seja, 63 dB(A) para o Lden
e 53 dB(A) para o Ln.
Para cada ponto de medição, apresentação de um quadro
comparativo (valores medidos/calculados vs histórico dos valores
medidos/calculados) com confrontação dos resultados obtidos com os
critérios de avaliação aplicáveis ("critério da incomodidade" e "critério
do nível sonoro médio de longa duração”).

Na envolvente do Núcleo de Exploração, junto aos receptores
considerados sensíveis (junto às habitações mais próximas identificadas
e consideradas no EIA). Consoante os resultados obtidos em sucessivas
campanhas de medição, a análise dos mesmos poderá possibilitar a
definição de novos locais de medição, por exemplo junto a um local alvo
de reclamação.

Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites
definidos pela legislação em vigor. Se a incomodidade ou os níveis
sonoros médios de longa duração ultrapassarem os valores limite
estipulados na legislação vigente, 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 ajustar a periodicidade da campanha bem como os
locais de medição.

Apresentação de quadros com os valores medidos na campanha de
monitorização do ruído, e dos valores calculados a partir dos mesmos.
Apresentação do histórico, igualmente sob a forma de quadros (valores
medidos na Situação de Referência, e valores obtidos em campanhas de
medição anteriores); Apreciação e comentários aos resultados.

Locais de Medição

Periodicidade

Resultados Obtidos

Sistematização de
Dados e Apreciação de
Resultados

Após a entrada em funcionamento do projecto, e dentro da
calendarização estabelecida, as medições de ruído deverão efectuarse junto aos receptores que serviram de base à caraterização da
Situação de Referência, especialmente junto ao receptor considerado
mais critico (Ponto 1 a Sul do Núcleo de Exploração). Tal permitirá
comparar os dados previsionais apresentados no EIA com os
verificados durante a execução do projecto, permitindo-se desta forma
aferir se a metodologia adoptada para a previsão e consequente
avaliação e predição de impactes foi a mais correcta e se foi
satisfatoriamente conduzida.

As cartas de controlo metrológico do equipamento de medição
Sonómetro Integrador da Classe I, com protector de vento e com fonte
acústica deverão acompanhar qualquer dos relatórios de
sonora de calibração. Homologado, e com certificado de calibração
monitorização do ruído ambiente a executar no âmbito da
actualizado.
implementação do projecto.

Equipamento
Recomendado

Deverão ser calculados os parâmetros Ld, Le, Ln, e Lden.

ASPECTOS PARTICULARES

Ruído ambiente - LAeqA em dB(A); Ruído residual - LAeqR em dB(A).

CONDIÇÕES GERAIS

Parâmetros a Medir

ELEMENTOS

Plano de Monitorização do Ruído Ambiente

Caso seja ultrapassado algum dos valores limite estipulados, deverá ser Rever a insonorização dos equipamentos, e averiguar sobre novas

Avaliação da conformidade com o RGR.

O primeiro relatório poderá ser entregue ao fim dos primeiros três
anos de implementação do projecto, uma vez que se julga que a
“velocidade de cruzeiro” (pleno funcionamento do projecto) a atingir na
exploração/beneficiação será consumada ao fim deste período.
Cumprimento dos prazos específicos constantes do Plano ou dos que Atingida a conformidade o prazo de entrega poderá manter-se (trienal)
vierem a ficar estabelecidos na DIA.
ou mesmo ser alargado (quinquenal); A não conformidade implicará
um registo anual ao nível da realização das campanhas e da entrega
do respectivo relatório, até à reposição da conformidade legal. Em
ambos os casos, o relatório deverá ser entregue 2 meses após a
realização da campanha de medição do ruído.

Prazos para Entrega do
Relatório de
Monitorização

Após a implementação das medidas mitigadoras conducentes à
redução de determinado impacte gerado pelo ruído, e a verificar-se
ainda um desvio que se traduza num incumprimento do RGR, deverão
ser adicionadas novas medidas mitigadoras de redução do ruído,
eventualmente não contempladas na DIA, de acordo com as
recomendações da entidade competente e da melhor exequibilidade
demonstrada pelo explorador.
Registos fotográficos ou outros suficientes que possam comprovar no
terreno a implementação de uma ou outra medida de minimização;
Apresentação de cartas oficiais sobre a classificação da zona em
avaliação (mista ou sensível), se existirem; Apresentação dos
catálogos relacionados com a fonte de ruído instalada (potencia
sonora, opções de insonorização de origem e/ou que podem ser
adquiridas, etc.).
Apresentação cartográfica dos receptores sensíveis, dos pontos de
medição, das fontes sonoras instaladas (das fontes de ruído em
estudo ou de outras periféricas com influência relativa sobre o local
em avaliação), dos limites da área do projecto (núcleo de exploração e
estabelecimento industrial), e as vias de acesso e percursos
rodoviários afectos à actividade extractiva.
Não conformidade: encurtar a periodicidade da campanha de
medições; identificar as medidas de minimização suplementares a
introduzir; prever a eficácia das medidas a adoptar; equacionar nova
avaliação após concretização das medidas; demonstar a reposição da
conformidade legal. Conformidade: manter e controlar as medidas
implementadas; certificar que não são introduzidas novas fontes de
emissão de ruído; constatar que não há reclamações; alargar a
periodicidade das campanhas (por ex: monitorização trienal ou
quinquenal).

revisão periódica de todos os equipamentos produtivos.

Conclusões

Elaboração de Carta ou Planta adequada com todos os elementos
relevantes indispensáveis à análise do ruído, por exemplo ortofotomapa
Cartografia a Apresentar com captura original de imagem de 0,5 por 0,5 metros, a qual permite
uma escala adequada de impressão a 1/500 (natural) ou inferiores (por
ex: 1/5000 ou 1/10000).

Documentos Anexos de Sempre que possível, juntar aos relatórios de monitorização a elaborar
documentos informativos sobre o local e a fonte de ruído em avaliação.
Relevante Importância

Controlo da Eficácia
da(s) Medida(s) de
Mitigação Executada(s)

Após a implementação das medidas mitigadoras conducentes à redução
de determinado impacte gerado pelo ruído, verificar a eficácia da sua
implementação em uma ou duas medições subsequentes (após a
implementação das medidas mitigadoras), comparando os resultados
obtidos com os que se verificavam antes da implementação dessas
mesmas medidas.

mas que se revele a mais adequada.

Principais Medidas de averiguada a causa desse desvio, e adoptar a(s) medida(s) de opções de insonorização para aqueles que se revelem mais ruidosos
Gestão a Adoptar em minimização mais adequada(s) do conjunto das medidas que foram e que poderão ser a causa do desvio. Proceder à manutenção dos
propostas no EIA e transpostas para a DIA, ou outra que não prevista equipamentos mais ruidosos, e reforçar a inspecção preventiva e a
Caso de Desvio

ADITAMENTO DO EIA
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