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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
MINA DE QUARTZO, FELDSPATO E LÍTIO
DENOMINADA “VERAL”
(freguesia de Fiães do Tâmega, concelho de Boticas, distrito de Vila Real)

RELATÓRIO SÍNTESE
PREÂMBULO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Concessão de Exploração de quartzo,
feldspato e lítio denominada “Veral” foi submetido a Procedimento de AIA em Abril de
2010, tendo sido declarado Desconforme em 17 de Dezembro de 2010 (Procº AIA nº
2265, da Agência Portuguesa do Ambiente - APA). A Declaração de Desconformidade
(anexo) refere que a conformidade do EIA implica a reformulação do descritor
ruído, incidindo nesse descritor as principais alterações do presente documento
relativamente ao relatório síntese original. No presente documento também são
incorporadas todas as informações constantes do Aditamento ao EIA original e
aspectos assinalados no nº 4 da Proposta de Desconformidade (Outros Pontos a
Considerar).

1 – INTRODUÇÃO
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA), realizado entre Setembro de 2009 e
Fevereiro de 2011 e promovido pela empresa cuja designação social é José Aldeia
Lagoa & Filhos, SA, respeita ao Projecto da Concessão de Exploração de
Depósitos Minerais de Quartzo, Feldspato e Lítio Denominada “Veral”, doravante
referido como Projecto de Exploração de “Veral” ou Concessão de “Veral”. A área
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do projecto localiza-se na freguesia de Fiães do Tâmega, concelho de Boticas, distrito
de Vila Real. A entidade responsável pelo Estudo de Impacte Ambiental é a José
Aldeia Lagoa & Filhos, SA, que para a sua realização recorreu a uma equipa
pluridisciplinar constituída por consultores técnicos com experiência na elaboração
deste tipo de projectos (Planos de Lavra e Estudos de Impacte Ambiental), que o
realizaram de uma forma integrada percorrendo as diversas matérias envolvidas,
tendo um dos elementos integrantes da equipa assumido toda a orientação e
coordenação do projecto.
Trata-se de um projecto a implementar de raiz no local, ou seja, a concessão ou mina
do “Veral” ainda não entrou em laboração.

1.1 – Apresentação da Empresa Promotora do Projecto
A empresa José Aldeia Lagoa & Filhos SA dedica-se fundamentalmente à extracção e
comercialização de matérias primas destinadas à indústria cerâmica e do vidro,
nomeadamente aos sectores do pavimento e revestimento cerâmico, embora opere
também nos mercados da indústria da construção civil e obras públicas através da
produção de areias e britas classificadas. Os produtos explorados e comercializados
nos mercados da indústria cerâmica são as areias especiais, argilas especiais e
comuns, calcites, caulinos, dolomites e feldspatos.
A empresa José Aldeia Lagoa & Filhos, Lda. iniciou a sua actividade enquanto
sociedade por quotas em 23 de Outubro de 1984. Porém, já anteriormente era
exercida a actividade de extracção e comercialização de matérias-primas para a
cerâmica, actividade exercida em nome individual pelo Sr. José Aldeia Lagoa desde
finais da década de sessenta.
Em 1984 formou-se então a empresa, iniciando a sua actividade com um capital social
de 14.964 euros. Em 6 de Junho de 2003 passou de sociedade por cotas de
responsabilidade limitada a sociedade anónima (José Aldeia Lagoa & Filhos, SA) com
um capital social de 5.000.000 de euros.
Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
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1.1.1 – Organigrama e Recursos Humanos
Atendendo a que a empresa é uma PME, a sua organização global assenta no
organigrama da Figura 1.

Administração

Supervisão geral

Supervisão geral
Supervisão geral

Dep.
Administrativo e
Financeiro

Dep Comercial

Dep. Logística e
Manutenção

Dep Produção e
Qualidade
(Roussa)

Dep. Pesquisa e
Desenvolvimento

Dep. Produção e
qualidade
(Sta. Comba Dão)

Dep Comercial
(Fainaça)

Gabinete de
Qualidade
(laboratório)

Dep. Projectos

Gabinete de
Qualidade
(laboratório)

Recursos Naturais

Figura 1 – Organigrama da empresa José Aldeia Lagoa & Filhos, SA.
À Administração estão atribuídas as funções de definição estratégica, objectivos de
negócio e desenvolvimento das políticas gerais. Ao Departamento Comercial compete
a definição de políticas e objectivos comerciais concretizados com uma periodicidade
anual. O Departamento de Logística e Manutenção está incumbido de garantir uma
plataforma de transporte de apoio às actividades de extracção e transformação. O
Departamento de Produção está repartido por duas secções, uma sedeada em Santa
Comba Dão e ligada à produção fundentes feldspatos e a outra sedeada na Roussa e
dedicada aos restantes materiais cerâmicos e aos produtos destinados à indústria da
construção civil e obras públicas. O departamento é responsável pelo desenvolvimento
da actividade de transformação usufruindo dos meios e recursos produtivos essenciais
à sua exploração. Na sua valência este departamento integra a função de qualidade
representada por dois laboratórios. O Departamento Administrativo e Financeiro
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desenvolve-se a um nível táctico e operacional, definindo objectivos financeiros,
concepção de projectos de investimento e controle contabilístico, informático e de
procedimentos. Por último, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento está
encarregue da investigação e pesquisa de novos materiais e produtos. Este
departamento acumula funções de representação junto das entidades oficiais de
concessões,

licenciamentos

e

explorações,

elaborando

e

controlando

a

implementação dos planos de lavra.
A empresa José Aldeia Lagoa & Filhos SA dispõe de 54 trabalhadores (Quadro 1),
incluindo a administração, sendo o sector mais significativo o da distribuição que
representa 37% do total de efectivos da empresa, o que não é de estranhar dada a
natureza da actividade da empresa.
Salienta-se que a titular cada um dos departamentos, sem excepção, a empresa conta
com o empenhamento de quadros técnicos superiores ligados às áreas da Geologia,
Engenharia do Ambiente, Engenharia Civil, Economia e Gestão, etc.
Quadro 1 – Recursos humanos da empresa José Aldeia Lagoa & Filhos, SA.
Áreas Funcionais

TOTAL

Administração

2

Serviços Administrativos.

12

Produção

10

Distribuição

20

Qualidade

5

Pesquisa e Desenvolvimento

2

Outros Serviços

3

Total

54
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1.1.2 – Instalações, Equipamentos e Capacidade Instalada
A José Aldeia Lagoa & Filhos SA possui as suas instalações administrativo-sociais na
Roussa, freguesia e concelho de Pombal, distrito de Leiria.
As duas unidades fabris de que a empresa é proprietária localizam-se na Roussa,
junto aos escritórios, e na freguesia de Pinheiro de Ázere, Santa Comba Dão.
As instalações fabris são compostas por armazéns, oficinas e zonas afectas ao
tratamento e valorização das matérias-primas. Os equipamentos produtivos mais
relevantes para a actividade da empresa apresentam-se no Quadro 2.
A capacidade produtiva instalada da empresa José Aldeia Lagoa & Filhos SA é a que
se mostra no Quadro 3 e resulta da exploração em meia dúzia de concessões
mineiras e cerca de uma dezena de pedreiras distribuídas pelos distritos de Leiria,
Viseu e Guarda.
Quadro 2 – Equipamento mais relevante pertencente à empresa José Aldeia Lagoa &
Filhos, SA.
Descrição

Quantidade

Sistema de Lavagem e Secagem de Areias

2

Sistema de Homogeneização de Argilas

1

Sistema de Tratamento de Caulinos

1

Unidade de quebra, britagem e classificação

1

Unidade de Moagem e Desferritização de Feldspatos

1

Rectroescavadoras

4

Pás Carregadoras

6

Dumpers

4

Veículos Pesados de Transporte de Mercadorias

20
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Quadro 3 – Capacidade produtiva instalada da José Aldeia Lagoa & Filhos, SA.
Produtos

Valores (toneladas/ano)

Feldspatos

130000

Argilas

240000

Areias especiais

80000

Caulinos

60000

Areais comuns e britas

400000

Total

910000

1.1.3 – Circuitos de Distribuição das Matérias-Primas
A empresa José Aldeia Lagoa & Filhos, SA utiliza os seus próprios meios para
efectuar a distribuição das suas matérias-primas. Para tal possui uma frota de vinte
veículos pesados de transporte de mercadorias. Devido à natureza da actividade a
empresa não recorre a agentes nem a intermediários efectuando as vendas de forma
directa com os clientes.
O circuito de distribuição dos produtos vendidos pela empresa José Aldeia Lagoa &
Filhos SA varia consoante os produtos fornecidos. Assim, no caso das areias
especiais, argilas especiais e caulinos, o circuito de distribuição inicia-se em Pombal,
zona onde são explorados estes produtos e onde a empresa tem uma unidade de
tratamento e loteamento de argilas, uma unidade de lavagem e secagem de areias e
uma unidade de prensagem e secagem de caulinos.
A partir de Pombal os produtos atrás mencionados são transportados pelos veículos
pesados da empresa para as unidades de produção dos seus clientes, cuja
localização se estende desde a zona de Caldas da Rainha e Alcobaça, onde
predominam as industrias de faianças, passando pela zona de Pombal, Condeixa,
Cernache, Montemor-o-Velho, Coimbra, Anadia, Mealhada, Oliveira do Bairro, Ílhavo,
Aveiro, Águeda, Valadares e Vila Nova de Gaia, onde os clientes se dedicam
predominantemente à indústria de pavimentos, revestimentos e sanitários.
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Se atendermos a que os produtos a distribuir são quartzos e feldspatos então o
circuito de drenagem ou distribuição é diferente uma vez que neste caso a origem das
matérias-primas radica na zona da Guarda, Gouveia, Mangualde, Tondela, Ribeira de
Pena, e agora também Boticas.
A partir destas fontes de matérias-primas poderão acontecer duas situações possíveis:
ou os produtos explorados são canalizados directamente para as unidades de
produção dos clientes, no caso dos mesmos não necessitarem de ser transformados,
ou então seguem das minas para uma unidade em Santa Comba Dão onde se
misturam alguns produtos de diferentes composições, obtendo-se novos produtos,
produtos estes que posteriormente são transportados a partir daí para a morada dos
clientes.

Os

clientes

de

fundentes

feldspáticos

encontram-se

distribuídos

geograficamente ao longo da faixa referida anteriormente.

1.2 – Antecedentes do Projecto

1.2.1 – Trabalhos Precursores do Contrato de Prospecção e Pesquisa
A descoberta dos filões aplito-pegmatíticos mineralizados com espodumena (piroxena
com lítio) ficou a dever-se ao estudo petrográfico de apoio aos trabalhos de cartografia
geológica na folha 6C (Cabeceiras de Basto) da Carta Geológica de Portugal à escala
1/50000, levado a efeito pelos investigadores Prof. Doutor Fernando Noronha da
Universidade do Porto e Prof. Doutor Bernard Charoy da Universidade de Nancy.
As primeiras amostragens dos filões aplito-pegmatíticos revelaram teores elevados em
lítio. Apresentando este metal características importantes como matéria-prima
industrial na fabricação de pastas cerâmicas, a ex. DGGM realizou, em 1989, os
primeiros trabalhos de prospecção, sob a orientação do Dr. José Dias Moreira, numa
área restrita com cerca de 20 km2 situada perto de Covas do Barroso.
Durante os anos de 1993 e 1994, a implementação do Projecto de Prospecção de
Jazidas Litiníferas e de Metais Associados entre as Serras do Barroso e Alvão,
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orientado pelo Dr. Manuel Pires, estudou-se uma área com cerca de 227 km2. Os
resultados das análises feitas a cerca de 660 amostras de sedimentos de corrente
permitiram a detecção de várias anomalias em lítio. Na mesma altura, os
reconhecimentos geológicos apeados levam à descoberta de novas estruturas aplitopegmatíticas, algumas das quais bastante possantes e com espodumena visível — os
designados filões de Adagoi, Veral e Alijó.
O reconhecimento profundo dos filões de Adagoi, Veral e Alijó, e a caracterização
química dos aplito-pegmatitos que os materializam, foi levada efeito pelo ex. IGM
durante os anos de 1995 e 1996, através de uma campanha de 10 sondagens (cerca
de 475 metros de testemunhos) com recolha e análise de mais de 300 amostras de
rocha (in Farinha e Lima, 2000).

1.2.2 – Contrato de Prospecção e Pesquisa e Pedido de Concessão de Exploração
No seguimento da apresentação pública dos trabalhos levados a efeito pelo ex. IGM, a
empresa José Aldeia Lagoa & Filhos, SA apresentou, em 15 de Junho de 2000, nos
termos do nº 3 do Artº 22º do Dec. Lei 90/90 de 16/3 e Artº 20º do Dec. Lei 88/90 de
16/3, um pedido para atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de depósitos
minerais de quartzo e feldspato em duas áreas dos concelhos de Boticas e Ribeira de
Pena, cobrindo as áreas de afloramento dos filões de Veral (área A) e Alijó (área B).
Desse pedido resultou a celebração de um contrato de prospecção e pesquisa entre a
José Aldeia Lagoa & Filhos SA e o Estado Português, por um período de vigência
inicial de 3 anos, o qual foi assinado em 5 de Fevereiro de 2003.
No cumprimento da alínea (a) do nº 1 do Artº 10º do Contrato de Prospecção e
Pesquisa, foram submetidos a apreciação superior 5 relatórios semestrais, os quais
foram aprovados pelos ofícios nº 01711/DL de 8/10/2003, nº 007889 de 3/5/2004, nº
018674 de 15/12/2004, nº 003761 de 22/3/2005 e nº 013050 de 18/10/2005.
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No total, os investimentos realizados durante o período inicial de vigência do Contrato
de Prospecção e Pesquisa ascenderam a 95950 euros.
Por ter sido considerada economicamente viável a exploração doa filões de Alijó e
Veral, a José Aldeia Lagoa & Filhos SA requereu, em 9/11/2005, os direitos de
exploração de depósitos minerais de quartzo, feldspato e lítio nessas áreas, no
respeito pelo Artº 13º do Contrato de Prospecção e Pesquisa e nos termos do Artº 16º
do Dec. Lei nº 88/90. Relativamente à área de Alijó, foi celebrado contrato de
exploração na concessão C-111 “Alijó” em 1 de Outubro de 2008, após aprovação do
projecto em sede de AIA (Processo AIA nº 1613 do ex. Instituto Do Ambiente). O
presente projecto visa a obtenção de concessão de exploração na Área do Veral.

1.3 – Enquadramento da Pretensão

1.3.1 – Parâmetros Essenciais do Projecto
O filão aplito-pegmatítico com espodumena de Veral intuído em formações
metassedimentares de idade Silúrica localizadas no designado Campo AplitoPegmatítico de Barroso-Alvão constitui o depósito mineral objecto de extracção na
área da concessão de denominada “Veral”. Anualmente, está prevista a extracção de
aproximadamente 10 000 toneladas de materiais fundentes quartzo-feldspáticolitiníferos. O tempo de vida útil da concessão foi estimado em cerca de 24 anos.
A poligonal do pedido de concessão “Veral” delimita uma área com 167,18 hectares,
tendo sido definida no seu interior um núcleo de exploração com 5,64 hectares.
Refere-se que a área de concessão foi estendida até aos 167.18 hectares pelo motivo
da sua poligonal incorporar o núcleo de exploração de 5.64 hectares mas também
abarcar as zonas de afloramento de filões de reserva (Figura 8). A dispersão no
espaço de pequenas massas filoneanas mineralizadas com espodumena é e será
sempre causa da observância de rácios muito reduzidos “áreas efectivas de
exploração” versus “área de concessão”, que no entanto, no contexto presente da
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exploração em “Campo Filoneano Disperso”, não deverão ser confundidos de modo
algum com delimitações exageradas para área de concessão.
A definição de um único núcleo de exploração de 5.64 hectares no presente projecto
de exploração representa sim o melhor compromisso que no presente se pode
estabelecer entre o aproveitamento do recurso em tempo que justifique os
investimentos previstos pela empresa e os condicionalismos actuais relativos ao
ordenamento do território (REN) e às expectativas de acesso aos terrenos da
propriedade privada.
O estudo aprofundado dos filões de reserva, quando se justifique, será feito
oportunamente, no âmbito da actividade de prospecção e pesquisa a desenvolver em
concomitância com a da exploração do filão de Veral. A antecipação da realização
desses trabalhos e os resultados da sua concretização constarão, respectivamente,
dos programas de trabalhos e relatórios de exploração a apresentar anualmente no
âmbito do contrato de concessão a celebrar.
O desmonte do maciço rochoso será desenvolvido a céu aberto por degraus subverticais e acção de meios mecânicos, em interligação com explosivos quando a
descompressão preliminar dos maciços assim o requeira. A potência total dos meios
mecânicos a instalar é 780 CV, o número de trabalhadores previsto para o
desenvolvimento das várias tarefas de actividade extractiva na concessão é 4, e a
profundidade máxima a atingir pela escavação é < 20 metros.
Os materiais extraídos serão expedidos sob a forma tal qual para um estabelecimento
industrial (EI) de processamento e beneficiação de feldspatos sito no lugar de Pinheiro
d’Ázere, Santa Comba Dão, e explorado pela empresa promotora deste projecto.

1.3.2 – Parâmetros Essenciais do Licenciamento e da Avaliação de Impacte Ambiental
O licenciamento da concessão de “Veral” é da competência da Direcção Geral de
Geologia e Energia, nos termos do Artº 15 do Dec. Lei 90/90 de 16 de Março e Artº 16
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do Dec. Lei 88/90 de 16 de Março. A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é
a Agência Portuguesa do Ambiente.
A legislação em vigor sobre exploração de recursos geológicos, conjugada com
legislação específica sobre estudos de impacte ambiental, nomeadamente os
diplomas legais que regulamentam o aproveitamento de depósitos minerais (Dec. Lei
88/90 de 16/3 e Dec. Lei 69/2000 de 3/5 com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei
197/2005 de 8 de Novembro, doravante designado por Dec. Lei 69/2000 de 3/5),
impõem que as explorações com áreas superiores a 5 hectares, produção anual
superior a 150 000 toneladas, ou que em conjunto com outras unidades similares
devidamente licenciadas e localizadas num raio de 1 km ultrapassem os valores
referidos, 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 de medidas minimizadoras.
Pelo motivo da área de exploração definida no interior da poligonal de concessão
cobrir uma superfície com mais do que 5 hectares o licenciamento da concessão de
“Veral” fica condicionado a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nos
termos do Dec. Lei 69/2000 de 3/5. Neste sentido, para efeito da instrução do
processo de licenciamento da concessão de “Veral”, o presente Estudo de Impacte
Ambiental (EIA), elaborado nos termos da Portaria Nº 330/2001 de 2 de Abril para uma
área total de 167.18 hectares, é assim acompanhado pelo correspondente Plano de
Lavra (PL). Este último documento incorpora o plano de trabalhos a implementar nos
5.64 hectares adstritos ao núcleo de exploração/desmonte e o Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística (PARP) a implementar durante a actividade e após o final
da vida útil da concessão.
No Plano de Lavra apresentado, foram tomadas em consideração as diversas
exigências legais preceituadas no Dec. Lei 88/90 de 16 de Março, Dec. Lei 162/90 de
22 de Maio, Dec. Lei 168/88 de 31 de Maio e demais legislação aplicável,
nomeadamente a que se refere à aplicação das regras de arte, valorização técnico-
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económica da exploração, higiene e segurança dos trabalhadores, protecção do meio
ambiente e recuperação paisagística.

1.3.3 – Fase do Projecto
O presente EIA visa contribuir para a determinação e avaliação das principais
condicionantes ambientais e dos impactes potencialmente significativos associados à
execução do projecto de exploração de quartzo e feldspato denominado concessão de
“Veral”, 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.
2 − ÂMBITO E OBJECTIVOS DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
O âmbito do presente EIA foi definido de acordo com a legislação em vigor,
nomeadamente nos termos do Dec. Lei Nº 69/2000 de 3 de Maio, que na alínea a) do
Nº 2 do Anexo II estabelece a obrigatoriedade de realização de um estudo de impacte
ambiental para a concessão de “Veral” em virtude de na mesma ser ultrapassado o
valor limite relativo à área efectiva de exploração (5 hectares). Pretendendo a empresa
promotora do presente EIA iniciar a exploração de fundentes quartzo-feldspáticolitiníferos na concessão de “Veral”, na área adstrita aos trabalhos de exploração (5.64
hectares), este facto dá origem a que o licenciamento da mesma fique abrangido pelo
cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
Assim, o presente estudo foi realizado tendo em conta o disposto no Dec. Lei Nº
69/2000 de 3 de Maio e na Portaria Nº 330/2001 de 2 de Abril que regulamenta as
normas técnicas para a estrutura do EIA.
Além da identificação e caracterização dos impactes, o presente estudo visa a
proposta de medidas exequíveis e viáveis que minimizem os principais impactes
ambientais esperados e que possam ser reavaliados e integrados em qualquer fase do
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desenvolvimento do projecto de exploração. Neste contexto, o Estudo de Impacte
Ambiental da concessão de “Veral” tem como principais objectivos:
Caracterizar a situação actual do ambiente na área de inserção do projecto e na sua
envolvente, de forma a estabelecer um quadro ambiental de referência para a área de
influência do projecto;
Identificar, prever e avaliar os impactes ambientais e sociais decorrentes da
situação de exploração a implementar durante a vida útil do projecto;

Definir e recomendar medidas concretas e objectivas de gestão ambiental
destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados com a
implementação do projecto de exploração na concessão;
Definir e recomendar medidas de gestão ambiental ou outras capazes de potenciar
os efeitos positivos que possam advir da implementação do projecto de exploração na
concessão;
Indicar eventuais medidas de monitorização ambiental, nomeadamente dos
parâmetros aferidores da qualidade do ambiente

susceptíveis de

sofrerem

modificações negativas acentuadas em determinada fase do desenvolvimento do
projecto de exploração;
Propor estudos adicionais sobre aspectos que se considerem relevantes e se
encontrem insuficientemente conhecidos, caso se venham a identificar e/ou a prever
situações merecedoras de estudos aprofundados que não se enquadrem no espírito e
prazos do EIA.
2.1 − Metodologia Adoptada na Elaboração do EIA
A metodologia considerada para a elaboração do presente EIA seguiu os preceitos e
as disposições consignadas nos Anexos III e IV do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3/5
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(alterado pelo Dec. Lei n.º 197/2005 de 8/11), e no Anexo II da Portaria n.º 330/2001,
de 2/4.
Na elaboração do Estudo de Impacte Ambiental foi adoptada uma abordagem
pragmática na avaliação dos diversos descritores, dando-se ênfase aos aspectos
considerados mais relevantes e aos espaços encarados como mais sensíveis, bem
como aos espaços a serem eventualmente mais afectados pelas acções do projecto.
Assim, a estrutura do EIA da concessão de “Veral” assentou na especificação das
várias etapas e componentes previstas nos referidos anexos, tendo-se adoptado as
formas de abordagem mais adequadas às características do projecto e à área onde o
mesmo se insere.
Na execução do presente EIA consideraram-se as seguintes etapas principais:
A Descrição Geral do Projecto − Para a prossecução deste item, e com base na
informação constante no Plano de Lavra, foram analisados de forma exaustiva todos
os elementos do projecto, descrevendo-se de forma sucinta todos os aspectos
relevantes do mesmo, nomeadamente os que respeitam a aspectos construtivos, de
localização e actividade associada à exploração dos depósitos minerais ocorrentes na
concessão de “Veral”, sempre na perspectiva da avaliação de impactes ambientais
gerados pelas acções do projecto na fase de execução/exploração e na
correspondente proposta de medidas mitigadoras.
Noutra vertente, procedeu-se à caracterização dos materiais a explorar, à
quantificação das reservas existentes, e à descrição do processo de desmonte
utilizado, dos equipamentos e dos recursos humanos afectos à exploração. Esta
descrição geral permitiu associar as diferentes acções do projecto com as afectações
directas ou indirectas que o mesmo poderá vir a induzir durante o período de vida útil
da concessão.
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A Caracterização da Situação de Referência − O objectivo principal desta etapa foi
o de estabelecer um quadro de referência para as condições actuais do ambiente da
região a ser interferida pelo empreendimento em apreço, antes da implementação do
Projecto de Exploração de “Veral”. Esta orientação geral levou à caracterização dos
principais descritores biofísicos e socio-económicos da área onde se insere o projecto,
nomeadamente: geologia, geomorfologia, recursos hídricos, solos e ocupação/uso do
solo, áreas regulamentares, ordenamento do território, infra-estruturas viárias, clima e
meteorologia, património arqueológico e arquitectónico, demografia e actividades
económicas.
Procedeu-se a uma análise mais aprofundada e pormenorizada dos descritores que
potencialmente são aferidores do estado actual da qualidade do ambiente,
nomeadamente: qualidade do ar, níveis de ruído, paisagem e ecologia. Consoante o
descritor em estudo consideraram-se áreas de análise distintas, consideradas as mais
adequadas função da natureza e incidência do próprio descritor.
A caracterização da situação de referência apoiou-se fundamentalmente nos
levantamentos de campo efectuados, na pesquisa e recolha bibliográfica sobre os
diversos descritores ambientais, e na análise da informação e tratamento dos dados
disponibilizados por diversas entidades.
A Análise de Impactes Ambientais − Esta etapa do estudo compreendeu a
determinação e avaliação das incidências ambientais associadas à implementação do
empreendimento, em conformidade com as acções definidas no respectivo Plano de
Lavra da concessão de “Veral”. A análise efectuada apoiou-se nas informações
constantes do projecto, particularmente no que se refere às acções potencialmente
geradoras de impactes importantes durante a fase de execução/exploração, e nas
informações sobre o ambiente da área a ser interferida pelo empreendimento,
especialmente no que respeita a locais sensíveis e a aspectos ambientais críticos.
Nesta etapa definiram-se os seguintes pontos:
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∇ A identificação e a caracterização dos impactes que serão induzidos pelo
projecto de exploração na concessão de “Veral”. A análise dos impactes incidiu
sobre as componentes ambientais descritas na situação de referência tendo-se,
sempre que possível, centrado a análise nos descritores que tradicionalmente na
indústria extractiva mais influenciam a qualidade ambiental do meio envolvente e a
qualidade de vida das populações, como: níveis de ruído, qualidade do ar,
paisagem, infra-estruturas viárias, flora e fauna;
∇ A previsão e a avaliação dos impactes positivos e negativos decorrentes da
exploração na concessão em estudo ao longo da vida útil prevista no Plano de
Lavra. Na previsão dos impactes, em alguns dos aspectos ambientais
considerados, foram efectuadas simulações com recurso a modelos matemáticos e
outros validados por analogias com casos similares. Para a qualificação e
quantificação dos impactes, utilizaram-se de uma forma geral as categorias
constantes do Anexo III do Dec. Lei Nº 69/2000 de 3 de Maio, de forma a abranger
na avaliação as seguintes características: natureza, tipo, duração, magnitude e
significância;
∇ As medidas mitigadoras e potenciadoras preconizadas respectivamente para os
impactes negativos (adversos) e positivos (benéficos) que o projecto induzirá no
meio envolvente. Estas medidas incidiram sobre os impactes de maior magnitude
identificados

e

avaliados

nos

dois

itens

anteriores.

Recomenda-se

a

implementação e a adopção das medidas mais adequadas e eficazes para garantir
níveis de impacte reduzidos ou mesmo nulos, conducentes a um limiar de
qualidade ambiental e social aceitável na área de influência da concessão. Por fim,
a análise de impactes ambientais apresenta-se em síntese sob a forma de matriz.
∇ A formulação de medidas de monitorização, etapa onde foram consideradas
medidas de monitorização dos impactes ambientais, com o objectivo de
acompanhar as variações de determinados parâmetros aferidores da qualidade do
ambiente e, desta forma, avaliar as alterações que efectivamente serão causadas
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pela implementação do projecto de exploração na concessão de “Veral”. Os planos
de monitorização propostos, extensíveis ao ambiente interno das áreas efectivas
de exploração no âmbito do Plano de Segurança e Saúde dos trabalhadores a
implementar, compreendem no essencial a avaliação e pormenorização de
aspectos ambientais para os quais se considera justificável obter um controlo
adequado, pelo que irão acompanhar o desenvolvimento da actividade de
exploração no local, sendo eventualmente adaptados e redimensionados em fases
subsequentes desse desenvolvimento.
∇ O Resumo Não Técnico que, fazendo parte integrante do EIA constitui um
documento distinto e separado do Relatório Síntese onde, em conformidade com o
disposto na alínea q) do Artº 2 do Dec. Lei. Nº 69/2000 de 3 de Maio ⎯
CONCEITOS, se “descreve de forma coerente e sintética, numa linguagem e com
uma apresentação acessível à generalidade do público, as informações constantes
no Relatório Síntese do EIA”.
A Figura 2 apresenta, de uma forma simplificada, o esquema geral da metodologia
seguida na elaboração do EIA relativo à concessão de “Veral”
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E S T U D O D E IM P A C T E A M B IE N T A L

ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO DO PROJECTO

ÂMBITO E OBJECTIVOS DO EIA

DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Averiguação do Estado Actual do Ambiente

ANÁLISE DE IMPACTES AMBIENTAIS
Identificação e Caracterização dos Impactes
Predição e Avaliação dos Impactes
Medidas Mitigadoras e Potenciadoras
Matriz de Impactes

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Figura 2 – Metodologia geral adoptada na elaboração do EIA.
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3 – DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO

3.1 – Considerações Gerais
A área do projecto insere-se numa zona produtiva em massas quartzo-feldspáticolitiníferas com características de fundentes feldspáticos pertencentes ao designado
Campo Aplito-Pegmatítico de Barroso-Alvão, feixe filoneano instalado em unidades
metassedimentares do Silúrico, designadamente no Domínio Estrutural de Carrazedo,
Unidade de Santa Maria de Émeres, Sub-Unidade de Rancho. A poligonal da
concessão de “Veral” ocupa cerca de 167.18 hectares, 5.64 dos quais estão adstritos
aos trabalhos de exploração/desmonte/recuperação. Trata-se de um projecto a
implementar de raiz no local, ou seja, a concessão ou mina do “Veral” ainda não
entrou em laboração.
Com o intuito de fornecer matérias-primas fundentes à indústria da cerâmica de
acabamento, a José Aldeia Lagoa & Filhos, SA pretende extrair, durante
aproximadamente 24 anos, cerca de 195 000 toneladas de aplito-pegmatitos com
espodumena (reservas certas), atingindo um ritmo de produção de 10 000
toneladas/ano. Os materiais extraídos serão expedidos na forma tal-qual para um
estabelecimento industrial devidamente licenciado e com capacidade para o efeito, sito
em Pinheiro d’Ázere, Santa Comba Dão, propriedade da José Aldeia Lagoa & Filhos,
SA, no qual serão processados, ou seja transformados em lotes de fundentes
feldspáticos moídos e desferrizados.
Para atingir os objectivos preconizados a José Aldeia Lagoa & Filhos, SA pretende
gerir de modo sustentado o aproveitamento integral e racional da jazida quartzofeldspático-litinífera, tanto nos aspectos quantitativos como nos qualitativos, em
consonância com a economia da exploração, com a segurança de pessoas e bens,
com o respeito pelas zonas de defesa, com a protecção do meio ambiente, e com a
recuperação ambiental e paisagística da área intervencionada e envolvente.
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O método de desmonte adoptado é o arranque a céu-aberto, com interligação entre
meios mecânicos e recurso a explosivos, e com desenvolvimento de patamares por
degraus direitos e/ou frentes de inclinação. A aplicação de explosivos não se destina à
fragmentação generalizada de grandes volumetrias de material mas tão-somente à
descompressão dos maciços tendente à viabilização do seu desmonte essencialmente
pela acção dos meios mecânicos, pelo que as quantidades de explosivos utilizadas em
cada rebentamento serão sempre muito reduzidas. O desmonte segue o modelo
composto, conjugando o desenvolvimento por degraus direitos de tecto para muro da
formação produtiva com o desenvolvimento por avanços longitudinais partindo dos
flancos.
O núcleo de exploração foi compartimentado em dois sectores: Norte e Sul. A base da
escavação no sector de lavra Norte ficará posicionada à cota mínima dos 573 metros,
atingindo-se com o desenvolvimento da lavra uma profundidade máxima de 19 metros.
Segundo o estipulado no Plano de Lavra, às cotas de projecto definidas para o sector
de lavra Norte as reservas certas em aplito-pegmatitos com espodumena totalizam
cerca de 195 000 toneladas. Estima-se que este depósito mineral possa ser explorado
durante os próximos 24 anos com respeito a uma capacidade de produção na ordem
das 10 000 toneladas por ano. A delimitação e a programação da lavra do sector Sul
basearam-se na avaliação previsível das suas reservas. Devido aos dados actuais
disponíveis relativamente às reservas dos sectores de lavra, convencionou designarse o Sector Norte como efectivo (por ser caracterizado por reservas certas) e o Sector
Sul como potencial (por ser caracterizado por reservas prováveis).
Em anexo ao presente capítulo de “Caracterização Geral do Projecto” apresentam-se
algumas das plantas, que com excepção da Planta 1C constam dos anexos ao Plano
de Mina do Projecto de Exploração na concessão de “Veral”, e que assumirão as
seguintes designações:
Planta Nº 1A − Planta de Localização;
Planta Nº 1B − Levantamento Topográfico e Polígono Coordenado;
Planta Nº 1C – Implantação da concessão sobre ortofotomapa
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Planta Nº 2 − Planta de Ordenamento e Sinalização da Área de Exploração;
Planta Nº 3 − Planta Final de Lavra;
Planta Nº 4 − Planta Final da Recuperação Paisagística.
Apresenta-se também a descrição do processo de tratamento e beneficiação dos
feldspatos desmontados, a realizar na instalação industrial que a empresa possui em
Pinheiro de Ázere, Santa Comba Dão.
3.2 − Enquadramento Geográfico
A área objecto do presente pedido de atribuição direitos de exploração de depósitos
minerais de quartzo, feldspato e lítio (Pedido de Concessão Denominado “Veral”)
localiza-se na freguesia de Fiães do Tâmega, concelho de Boticas, distrito de Vila
Real. O enquadramento regional (concelho e freguesia) e local (sobre extracto da folha
Nº 60 – Dornelas – da Carta Militar de Portugal à escala 1/25000) da área do pedido
de concessão apresenta-se na Planta 1A. A poligonal que delimita a área do pedido
de concessão cobre uma superfície de 167.18 hectares, sendo definida por 8 vértices
cujas coordenadas referidas ao Ponto Central do sistema Hayford-Gauss se
apresentam na Planta 1B (vértices identificados pelas letras A a H). A implantação da
concessão e respectivo núcleo de exploração apresentam-se na Planta 1C. No interior
da área de concessão foi delimitado um núcleo de exploração que circunda a área de
afloramento do filão de Veral, com 5.64 hectares. Na Planta 2, mostra-se o
levantamento topográfico da área de exploração com indicação da área de
afloramento do filão.

3.2.1 – Principais Acessos à Região e à Área do Pedido de Concessão
A área do projecto localiza-se no lugar de Veral, freguesia de Fiães do Tâmega,
concelho de Boticas, distrito de Vila Real. No Quadro 4, descreve-se o trajecto que
pode seguir-se para chegar a Veral, partindo-se de Vila Real. Basicamente, sai-se de
Vila Real em direcção a Vila Pouca de Aguiar, seguindo-se pela estrada nacional EN2
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ou, em alternativa, pela auto-estrada A24. Em Vila Pouca de Aguiar toma-se a estrada
nacional EN206 ou, em alternativa, auto-estrada A7, até Ribeira de Pena. E a partir de
Ribeira de Pena percorrem-se cerca de 14 km da estrada nacional EN312 até Veral. A
povoação do Veral localiza-se a cerca de 300 m do limite E da área de concessão e o
acesso à mesma pode fazer-se a partir da rede de caminhos florestais. Na Figura 3
ilustra-se em mapa rodoviário o percurso descrito no Quadro 4 (linha a rosa).
Quadro 4 – Descrição do percurso entre Vila Real e o Veral.
Ponto de Partida

Estrada

Localidade

Vila Real

EN2

Gravelos
Benagouro
Vila Pouca de Aguiar

Distância percorrida até à
localidade (km)
5.8
12.5
27.4

Vila Pouca de Aguiar

EN206

Paredes
Lixa de Alvão
Carrazedo do Alvão
Santa Marta da Montanha
Portela de Santa Eulália
Ribeira de Pena

6.1
7.7
10.6
11.8
18.3
19.4

Ribeira de Pena

EN312

Santa Marinha
Granja Nova
Veral

4
6
13.7

Distância Total Percorrida: 60.5 km

Figura 3 – Ilustração do percurso entre Vila Real e o Veral.
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3.3 – Caracterização do Jazigo Mineral
A delimitação de um jazigo mineral é condicionada pelas características dos materiais,
tendo em consideração o sector ou sectores de aplicação a que os mesmos se
destinam, pela configuração do jazigo, e pelas áreas de licenciamento em articulação
com a geometria do céu aberto (cotas da base das explorações, número e dimensão
dos patamares de escavação).

3.3.1 – Características dos Materiais
Trabalhos Realizados pelo ex. IGM
O reconhecimento e caracterização em profundidade do filão do Veral foram feitos
pelo ex. IGM (in Farinha e Lima, 2000) através de 4 sondagens mecânicas verticais
designadas por VR-1, VR-2, VR-3 e VR-4 cuja localização parcial se apresenta na
Figura 4. O comprimento total das sondagens foi de cerca de 80 m metros com uma
recuperação da ordem dos 94%.
A observação dos testemunhos das sondagens permitiu concluir que:
•

O filão do Veral não apresenta zonalidade, mas tem em alguns pontos dos
encostos faixas pouco possantes (5-7 cm) de granulometria aplítica;

•

A grande massa do filão é constituída por cristais de boas dimensões onde se
destacam os feldspatos. Estes cristais estão rodeados por uma massa aplítica
mais fina conferindo ao conjunto as características de um aplito-pegmatito;

•

Há pequenas fracturas com preenchimento de óxidos de ferro e óxidos de
manganés;

•

No interior do filão há zonas moscovíticas de cor esverdeada, que
correspondem a porções mais aplíticas e sericitizadas;

•

Na sondagem VR-4 há pequenas fracturas com mineral de cor azul (fosfatos);
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Dos testemunhos das 4 sondagens realizadas foram retiradas cerca de 30 amostras,
que foram analisadas quimicamente para determinação do lítio, alcalis e penalizantes.
Os resultados obtidos permitem concluir o seguinte:
•

Apesar de serem bem visíveis nos afloramentos diversas concentrações de
cristais de espodumena, o filão do Veral tem teores isolados de 0.44 e 0.62% Li
em possanças reduzidas de 0.95 e 0.73 m. Para a possança total do filão os
teores ponderados de lítio são baixos e variam de 0.12% Li em 7.98 m até
0.32% Li em 4.87 m de possança analisada;

•

Os teores ponderados de Na2O para a possança total do filão variam desde de
3.63% (VR-1) a 4.57% (VR-3). Quanto ao K2O as variações vão desde 2.17%
(VR-3) a 2.84% (VR-4); Ou seja os teores de elementos alcalinos variam de
5.8% até 7.41%.

•

Os teores de Fe (total) variam de 1.1% (VR-4) e 0.73% (VR-1). Os teores de
MnO variam de 0.22% (VR-4) até 0.10% (VR-2). Os teores de TiO2 são
sempre inferiores a 0.02%. Ou seja, os teores de elementos penalizantes
variam de 1.34% até 0.85%;

•

Os teores de F variam de 0.04% até 0.05%;

•

As amostras com composição fundamentalmente aplítica revelam teores
sempre bastante inferiores aos das amostras de pegmatito;

•

Nas zonas de contacto os teores de lítio são inferiores aos dos das zonas
interiores do filão.

•
Prospecção Desenvolvida pela José Aldeia Lagoa & Filhos, SA
O trabalho realizado pelo ex. IGM incidiu sobre os sectores do filão do Veral que foram
atravessados pelas sondagens VR-1 a VR-4. No âmbito do contrato de prospecção e
pesquisa que precedeu a elaboração do presente projecto de exploração, a
concessionária alargou o conhecimento sobre os teores de lítio, alcalis e penalizantes
a toda a extensão aflorante daquele filão (que se materializa no sector de lavra Norte),
embora através de um reconhecimento que não ultrapassou os 6 m de profundidade.
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Em 2005, após a ocorrência do fogo que atingiu a cobertura florestal da região, foi
possível observar a extensão do filão para sul e estimar-se a sua possança média (7
metros), situação que levou à ponderação da instalação do sector de lavra potencial.
O reconhecimento no sector de lavra Norte foi efectuado através de perfurações com
martelo pneumático, em malha de 20 x 20 m. A localização das perfurações mostra-se
na Figura 5. Em cada local de perfuração foi colhida uma amostra de pó de aplitopegmatito, correspondente ao material atravessado pelas brocas do martelo
pneumático até à profundidade de cerca de 6 metros. Esta amostra de pó foi dividida
em duas sub-amostras, uma destinada à realização de análises químicas e a outra à
preparação de pastilhas para testes de cozedura. As coordenadas dos pontos de
amostragem (locais de perfuração conforme Figura 5) apresentam-se no Quadro 5,
acompanhadas pelos resultados da caracterização química efectuada.
As distribuições espaciais dos teores em lítio, alcalis e penalizantes mostram-se nas
Figuras 6a−c. Em média, os teores em Li rondam os 0.33%, valor que é compatível
com os determinados pelo ex. IGM. Os valores mais elevados surgem nos sectores
mais interiores do filão (0.4 % < Li < 0.7 %) enquanto que nos sectores mais marginais
as percentagens de Li descem para o intervalo 0-0.2 %. Os teores médios em alcalis
rondam os 6.3% e apresentam uma distribuição espacial idêntica à evidenciada pelo
lítio. Enquanto isso, os teores médios em penalizantes ascendem a 0.9 % mas a
distribuição é aparentemente inversa. Isto poderá confirmar que à escala da
investigação sub-superficial, a alteração do filão condiciona a distribuição dos diversos
elementos químicos. Sendo esta alteração mais pervasiva nos sectores mais delgados
do filão, é de esperar que nesses sectores se assista a uma lixiviação progressiva dos
elementos móveis (alcalis) e uma concentração dos elementos mais insolúveis (ferro,
titânio, etc.).
Relativamente às cores de cozedura das pastilhas a 1200 ºC, observou-se uma
constância notável em torno dos tons de branco a branco-cinza claro.
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Figura 5 – Localização das perfurações realizadas sobre o filão do Veral, pela
concessionária no âmbito do contrato de prospecção e pesquisa que precedeu a
realização do presente projecto. O sector pesquisado corresponde à extensão
aflorante do filão, sobre a qual se instalou o sector Norte (sector efectivo).
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Quadro 5 – Resultados da caracterização química das amostras de pó de aplitopegmatito recolhidas nos locais das perfurações.

Sondagem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Média

M (m)
34440
34460
34440
34460
34480
34420
34440
34460
34480
34500
34520
34420
34440
34460
34480
34500
34520
34440
34460
34480
34460
34480

P (m)
214180
214180
214200
214200
214200
214220
214220
214220
214220
214220
214220
214240
214240
214240
214240
214240
214240
214260
214260
214260
214280
214320

Na2O+K2O (%)
6.15
5.89
5.89
0.55
6.30
6.02
6.23
7.00
7.20
6.30
6.20
6.10
6.30
6.60
6.50
6.10
5.90
6.30
7.00
6.10
6.10
6.00
6.03

Li (%)
0.19
0.18
0.21
0.55
0.33
0.27
0.56
0.60
0.77
0.55
0.33
0.11
0.19
0.66
0.55
0.32
0.21
0.12
0.42
0.09
0.09
0.05
0.33

Fe2O3 + TiO2 + MnO (%)
0.90
0.88
0.80
0.55
0.90
0.96
0.88
0.66
0.67
0.87
1.02
1.10
0.60
0.55
0.90
0.94
1.20
0.88
0.70
0.73
1.20
1.30
0.87
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Figura 6a – Distribuição dos teores em Li em toda a extensão aflorante do filão do
Veral (profundidade investigada: 0-6 m).
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Figura 6b – Distribuição dos teores em alcalis em toda a extensão aflorante do filão do
Veral (profundidade investigada: 0-6 m).
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Figura 6c – Distribuição dos teores em penalizantes em toda a extensão aflorante do
filão do Veral (profundidade investigada: 0-6 m).
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3.3.2 – Configuração do Jazigo
No núcleo de exploração do projecto, a configuração do jazigo é condicionada pela
presença e geometria do corpo filoneano que constitui a formação produtiva (filão
aplito-pegmatítico de Veral). Trata-se de uma soleira de aplito-pegmatito subhorizontal encaixada num flanco de encosta (Figuras 7a a 7c), com cerca de 7 a 10
metros de possança máxima, e com comprimento de afloramento ao longo da encosta
a rondar os 800 metros, sendo que em cerca de 400 metros a partir de Norte o
afloramento abrange o “tecto” do filão e nos restantes 400 metros ele só abrange o
“topo” ou secção transversal do filão. É no primeiro troço, onde se observa o tecto do
filão, que se instalou o sector de lavra efectivo (sector Norte).

Figura 7a – Aspecto do encaixe do filão do “Veral” na encosta xistenta.
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Figura 7b – Aspecto da disposição sub-horizontal do filão do “Veral”.

Figura 7c – Aspecto do aplito-pegmatito do “Veral”.
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3.3.3 – Áreas de Licenciamento
Relativamente às áreas de licenciamento, a delimitação do jazigo mineral é
condicionada pela geometria e dimensão dos sectores de lavra incluídos no núcleo de
exploração.
No interior do núcleo de exploração foram definidos dois sectores de lavra, designados
Sector Norte e Sector Sul, que representam os espaços físicos onde ocorrerá o
desmonte da formação produtiva. Estes espaços foram definidos tomando em
consideração as diversas condicionantes da exploração (distância de defesa a
caminhos ou linhas de água não navegáveis e não perenes, áreas incluídas na REN,
etc.). O restante espaço pertencente ao núcleo de exploração é destinado a áreas de
trabalhos, áreas de depósitos provisórios de terras vegetais, e áreas de depósitos de
materiais estéreis para enchimento e nivelamento da escavação projectada. A
delimitação dos sectores de lavra no interior do núcleo de exploração apresenta-se na
Planta 3 juntamente com o modelo de lavra preconizado para os sectores Norte
(efectivo) e Sul (potencial).
Em face dos condicionalismos referidos no parágrafo anterior, houve sectores do filão
que não foram encarados como reservas exploráveis não sendo por esse motivo
abrangidos pelas zonas destinadas à lavra, nomeadamente:
- Na zona localizada a Oeste do sector Norte devido à proximidade do caminho
público;
- Na zona entre os sectores Norte e Sul, pelo mesmo motivo;
- Nas zonas localizadas a Norte e a Este do Sector Norte, por defesa a prédios
rústicos vizinhos.
Neste contexto, assinala-se que a continuação da representação gráfica do filão nos
perfis da lavra (Desenho nº 003A do Plano de Mina) e da recuperação paisagística
(Desenho nº 004A do mesmo plano) é a consequência da preservação das zonas de
defesa legalmente estabelecidas. Noutro contexto, a representação do filão nesses
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desenhos materializa a porção de reservas geológicas do filão que, por
condicionalismos legais, não puderam ser convertidas em reservas exploráveis.

3.3.4 – Reservas da Concessão
Tendo por base a informação constante dos relatórios técnicos elaborados no âmbito
do contrato de prospecção e pesquisa (Relatórios dos Semestres Contratuais), foram
estimadas as reservas afectas aos filões aplito-pegmatíticos reconhecidos.
É dada relevância ao corpo de maior dimensão ⎯ filão de Veral, particularmente no
seu sector Norte — pois foi esse o estudado com maior profundidade. Relativamente a
este filão, calcularam-se as reservas exploráveis (certas para o sector Norte, prováveis
para o sector Sul) que tomam em consideração não só as dimensões do corpo
filoneano mas também as condicionantes da exploração, como sejam a geometria do
céu aberto, as zonas de defesa a caminhos públicos, prédios vizinhos e linhas de
água, e a Reserva Ecológica Nacional.
Mas também é feita uma antevisão das reservas de corpos de menores dimensões,
aflorantes no interior da área de concessão, estudados de forma preliminar, os quais
são encarados como filões de reserva. Relativamente a estes corpos calcularam-se as
designadas reservas geológicas que consideram exclusivamente as áreas de
afloramento dos filões e pressupostos relativamente às profundidades das futuras
escavações.
O estudo aprofundado dos filões de reserva, quando se justifique, será feito
oportunamente no âmbito da actividade de prospecção e pesquisa a desenvolver em
concomitância com a exploração do filão de Veral.
A antecipação da realização desses trabalhos e os resultados da sua concretização
constarão, respectivamente, dos programas de trabalhos e relatórios de exploração a
apresentar anualmente no âmbito do contrato de concessão a celebrar.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 39

Reservas Exploráveis do Núcleo de Exploração
No interior do núcleo de exploração da concessão do “Veral”, foram definidos sectores
destinados

à

lavra

os

quais

tiveram

como

enquadramento

as

seguintes

condicionantes:
- A geometria, área de afloramento, possança da soleira aplito-pegmatítica e
espessura da cobertura xistenta onde a mesma se encaixa;
- A salvaguarda das zonas de defesa ao traçado dos caminhos públicos (15
metros; Decreto-lei nº 340/2007 de 12/10);
- A salvaguarda das zonas de defesa a cursos de água não navegáveis e não
permanentes (10 metros; Decreto-lei nº 340/2007 de 12/10);
- A distribuição espacial das manchas de terrenos incluídos na Reserva
Ecológica Nacional (REN);
- O peso específico do aplito-pegmatito (2.65 ton/m3).
Perante as condicionantes enunciadas no parágrafo anterior, foram definidos dois
sectores de lavra, designados Norte e Sul, cuja delimitação se ilustra na Planta 3. O
sector de lavra Norte foi alvo de pesquisa intensa e extensa durante o período de
vigência contrato que antecedeu o presente pedido de concessão, sendo por esse
motivo considerado sector efectivo com reservas certas. A pesquisa no sector Sul foi
menos intensa e abrangente, pelo que se considera este sector como potencial com
reservas prováveis. No interior desses sectores, calcularam-se as reservas em
pegmatito por cubicagem simples, encontrando-se os valores representados no
Quadro 6. No total, as reservas exploráveis do núcleo de exploração ascendem a
cerca de 240 000 toneladas.
Quadro 6 – Reservas do filão de Veral.
Sector de Lavra

Reservas (toneladas)

Categoria

Norte

195 117

Certas

Sul

44 854

Prováveis

Total

239 971
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Reservas Geológicas da Concessão
Para além do filão “principal”, foram cartografados na área do projecto mais 8 corpos.
O corpo localizado a NW do filão principal é de reduzida dimensão, não sendo por isso
aproveitável economicamente.
Parte dos restantes corpos são de dimensão considerável, mas antevê-se que a
proximidade dos mesmos relativamente à povoação do Veral e os condicionalismos do
ordenamento do território (REN) venham a limitar o seu aproveitamento.
Na Figura 8 assinalam-se três corpos através das designações VR-R1, VR-R2 e VRR3, que constituem filões de reforço das reservas certas/prováveis calculadas na
secção anterior.
Seguindo a metodologia descrita nessa secção, mas usando para coeficiente de
segurança um valor de 50%, estimam-se em cerca de 450 000 toneladas as reservas
exploráveis nos corpos filoneanos de reforço, pelo que as reservas geológicas da
concessão rondarão as 690 000 toneladas.

3.3.5 – Vida Útil da Concessão
Tendo por base o cálculo das reservas exploráveis do núcleo de exploração (Quadro
6), e considerando uma produção anual de pegmatito a rondar as 10 000
toneladas, estima-se em cerca de 24 anos a vida útil da concessão.

3.4 – Processamento Industrial da Formação Produtiva
O tratamento e beneficiação depósito mineral será feito num Estabelecimento
Industrial de Processamento de Feldspatos da empresa José Aldeia Lagoa & Filhos
S.A., localizado no Parque Industrial das Lameiras, Pinheiro d’Ázere, Santa Comba
Dão.
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A descrição pormenorizada do processo de beneficiação, que inclui uma fase de
desferrização, apresenta-se em anexo ao presente capítulo. Não obstante o presente
projecto incidir somente sobre o licenciamento da exploração, é prática corrente a
prestação de informação sobre o destino e processamento dos materiais explorados,
sendo nesse contexto e com esse objectivo que este anexo é apresentado.

3.5 – Características da Exploração e Método de Desmonte
O depósito mineral de aplito-pegmatito que se pretende explorar, assim como o
encaixante xistento que parcialmente também terá que se desmontar para descalçar o
referido depósito, apresentam um comportamento geomecânico que implica a sua
remoção por acção meios mecânicos e uso esporádico de explosivos. Em função
desse constrangimento, e tomando em consideração que o maciço rochoso apresenta
uma modelação topográfica em flanco de encosta, o desmonte será a céu aberto
utilizando meios mecânicos em interligação pontual com a acção de explosivos.

3.5.1 – Definição e Caracteres Geométricos dos Céus-Abertos
A escavação é definida por duas cortas (céus-abertos), uma que materializa a
extracção do sector do filão localizado a Norte do caminho florestal assinalado na
Planta 3, designada corta do Sector Norte (efectivo), e outra que materializa a
extracção do sector do filão localizado a sul desse mesmo caminho, denominada corta
do Sector Sul (potencial). No sector Norte, o filão apresenta uma possança que pode
atingir os 10 m. Face a este enquadramento, a escavação neste sector desenvolve-se
entre as cotas 573 m e 592 metros, ou seja, quando em total desenvolvimento
apresentará uma altura máxima de 19 metros. À cota dos 592 metros inicia-se a
escavação em talude subvertical até se atingir o topo da soleira pegmatítica aos 583
metros. A esta cota estabelece-se um patamar que na sua configuração definitiva
apresentará cerca de 5 metros de largura. A escavação prossegue novamente em
talude sub-vertical desde a cota dos 583 metros até aos 573 metros, ou seja até à
base do filão neste sector. A cota dos 573 metros constituirá assim base do céu
aberto.
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No sector Sul, o filão apresenta uma possança que pode atingir os 7 m. Face a este
enquadramento, antecipa-se que a escavação neste sector se desenvolverá entre as
cotas 590 m e 604 metros, ou seja, quando em total desenvolvimento apresentará
uma altura máxima de 14 metros. À cota dos 604 metros inicia-se a escavação em
talude subvertical até se atingir o topo da soleira pegmatítica aos 597 metros. A esta
cota estabelece-se um patamar que na sua configuração definitiva apresentará cerca
de 5 metros de largura. A escavação prossegue novamente em talude sub-vertical
desde a cota dos 597 metros até aos 590 metros, ou seja até à base do filão neste
sector. A cota dos 590 metros constituirá assim base do céu aberto.
Na Planta 2 mostram-se os sentidos de avanço do desmonte consoante o sector em
causa (Norte ou Sul). Na Planta 3 apresenta-se a configuração das escavações no
final da exploração projectada. Assinala-se, nesta última planta, que nos locais onde a
corta de lavra intersecta o filão, atendendo a que a base da escavação coincide com o
muro do mesmo, a projecção horizontal da base da escavação passa a ser
materializada por uma “interrupção” do filão pois efectivamente ele é totalmente
removido desse local já que não apresenta enraizamento profundo devido ao facto de
se tratar de uma soleira sub-horizontal.
Alem de tomar em consideração a geometria e as cotas de implantação da soleira em
cada sector de lavra, o dimensionamento dos degraus teve em consideração factores
que se prendem com a segurança do céu aberto, o aproveitamento do jazigo mineral e
a protecção do meio ambiente circundante. Em consonância, foram definidos degraus
direitos para o período de desenvolvimento (degraus de avanço) e para a configuração
final da escavação (degraus definitivos):
Degraus de Avanço – A altura média dos degraus é de 10 metros (sector Norte) ou
será de 7 metros (sector Sul), valor que permite alcançar um quociente óptimo entre a
eficácia do equipamento móvel de desmonte (escavadora giratória de braço
extensível) e a rentabilidade económica da exploração. A largura da base dos degraus
(10 metros) visa a circulação em segurança das máquinas de desmonte e transporte.
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Degraus Definitivos – Na configuração final da corta, a dimensão dos degraus é 10 x 5
(altura x largura) metros, para o sector Norte, e será de 7 x 5 metros para o sector Sul.
A opção por este tipo de bancada teve em consideração a economia global da
exploração e os futuros trabalhos de recuperação paisagística.
Em síntese, a configuração dos céus abertos é ou será determinada pela presença e
geometria dos patamares e bases das escavações. No sector Norte, a base da
escavação coloca-se aos 573 metros e o único patamar aos 583. No sector Sul
antevê-se que a base se coloque aos 590 metros e o patamar aos 597 metros.

3.5.2 – Plano de Desmonte e Transporte no Interior da Concessão
O desenvolvimento das tarefas inerentes ao processo extractivo da formação
produtiva (filão aplito-pegmatítico de Veral) segue um modelo sequencial que de um
modo geral é definido pelas fases descritas nos parágrafos seguintes.
Desflorestação e desmatação − estas tarefas visam a retirada sistemática e
progressiva em talhões de lavra do coberto arbustivo e arbóreo (neste caso constituído
quase exclusivamente por plantações de pinheiros bravos) de modo a que os mesmos
se encontrem livres de quaisquer raízes, troncos ou restos arbóreos aquando das
acções posteriores de decapagem e armazenamento da terra vegetal;
Decapagem e Armazenamento da Terra Vegetal − consiste na remoção do horizonte
de terra arável e posterior armazenamento gradual (em paralelo com o avanço da
lavra) no bordo superior da escavação, ou em local de fácil acesso que não prejudique
a normal circulação de veículos (área temporária de armazenamento). Nestas acções,
serão tomadas medidas que permitam evitar a erosão e a contaminação da terra
vegetal de boa qualidade que será integralmente usada na recuperação paisagística
da escavação;
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Desmonte Sequencial do Encaixante e da Formação Produtiva – Consiste na remoção
inicial do material xistento que cobre o filão, de modo isolar a formação produtiva do
estéril que a ela se sobrepõe e assim garantir que a posterior extracção da unidade
produtiva ocorra em situação de não contaminação. Dadas as características
geomecânicas do encaixante e da formação produtiva, a sua remoção recorrerá a
meios mecânicos e à acção de explosivos. Refira-se que a aplicação de explosivos
não se destina à fragmentação generalizada de grandes volumetrias de material mas
tão-somente à descompressão dos maciços tendente à viabilização do seu desmonte
essencialmente pela acção dos meios mecânicos, pelo que as quantidades de
explosivos utilizadas em cada rebentamento serão sempre muito reduzidas. O volume
de estéreis produzidos em cada sector foram estimados do seguinte modo:
- Sector Norte – Neste caso, a cobertura do filão por xisto ocupa essencialmente a
extremidade Norte do sector, abrangendo uma área de aproximadamente 1544 m2
entre as cotas 583 e 590 metros. Tratando-se de um flanco de encosta, os estéreis de
cobertura rondam os 5405 m3.
- Sector Sul – Neste caso, a cobertura do filão por xisto acompanha a área de
afloramento do filão acima da cota do topo deste (597 metros) até à cota dos 604
metros, abrangendo uma área de 1323 m2. Tratando-se, à semelhança da situação
anterior, de um flanco de encosta, antecipa-se que os estéreis de cobertura rondarão
os 4630 m3.
No total, o volume de escombros a desmontar ascende a 10 035 m3.
Perfuração, Pega de Fogo e Rebentamento – A perfuração do maciço é efectuada por
uma perfuradora de bancada tipo Rotary Drill Rock (Atlas Copco D7-11) equipada com
martelo demolidor e receptáculo para captação de poeiras. Os furos apresentam
diâmetro, profundidade e direcção determinadas, e são espaçados entre si de forma
adequada à realização dos rebentamentos. Ao conjunto dos vários furos espaçados e
interligados entre si por uma sequência determinada e carregados com explosivo é
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se a fragmentação do aplito-pegmatito, assim como do xisto circundante, materiais
que posteriormente serão taqueados e removidos das frentes e conduzidos por
dumpers às zonas de pré-stock de material produtivo e de stockagem de material de
enchimento, respectivamente. A traçagem do desmonte da rocha consiste na abertura
de patamares (canais e plataformas de trabalho) a todo o comprimento das frentes de
desmonte, de modo a ser possível o desenvolvimento dos pisos. Na concessão de
“Veral” o rebentamento mais frequentemente realizado é o rebentamento convencional
com recurso a Gemulit Rouge sendo as pegas de fogo realizadas por empresa
licenciada para o efeito. Relativamente à periodicidade das pegas de fogo, tratando-se
de uma exploração a iniciar com a implementação do presente projecto, não existe um
histórico em que nos possamos basear. Em explorações similares da empresa
promotora do presente projecto, concretamente na concessão de exploração C-111
“Alijó” localizada no concelho de Ribeira de Pena e em que se explora um filão com
características idênticas à soleira do Veral, cada pega de fogo representa um
desmonte de aproximadamente 850 toneladas de pegmatito. Assumindo um
referencial idêntico para a futura concessão do “Veral”, a frequência das pegas de fogo
para a produção prevista de 10 000 toneladas de formação produtiva rondará uma
pega por mês. No Quadro 7 apresentam-se as características principais da pega de
fogo utilizada na concessão de “Veral”, e na Figura 9 apresenta-se o esquema de um
furo tipo usado nas pegas de fogo praticadas na mesma concessão.
Quadro 7 – Características da pega de fogo utilizada na concessão de “Veral”.
Parâmetro

Valor

Comprimento do furo

10 m

Diâmetro do furo

34 mm

Distância à frente

1m

Distância entre furos

1m

Volume a desmontar I furo

10 m3 ≈ 25 ton

Carga específica I furo

0.2 kg

Carga I furo

5 kg

N° de furos I pega

2a3
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Figura 9 – Esquema de furo usado nas pegas de fogo praticadas na concessão
“Veral”.
Remoção e Taqueamento Mecânico – Estas acções são efectuadas pelo balde da
escavadora giratória de braço extensível sobre lagartas, a partir do tecto da bancada,
de um dos flancos ou em sistema misto nos casos em que o maciço se mostre com
um maior grau de competência. Os blocos de aplito-pegmatito ou xisto de grandes
dimensões são reduzidos por acção de um martelo hidráulico acoplado à lança
extensível da escavadora que incide sobre as fracturas e superfícies de fraqueza
provocadas pelo explosivo.
Limpeza das Frentes de Desmonte e Transporte do Minério e do Estéril – A limpeza
das frentes de desmonte, que consiste na remoção do aplito-pegmatito e xisto
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desmontado dos locais junto às frentes de desmonte, onde eles caem após
rebentamento, será efectuada pela escavadora giratória de lança extensível sob
lagartas. Os materiais são então carregados em dumpers de carga articulados com
capacidade de 25 toneladas e de seguida transportados para as zonas de pré-stock de
material produtivo e de stockagem de material de enchimento, respectivamente.
A Planta 2 anexa ao presente capítulo distingue três tipos de depósito a constituir
durante a fase de exploração na concessão do “Veral”: o depósito para pré-stock de
formação produtiva, o depósito de terras vegetais, e o depósito de estéreis de
cobertura (xisto). A localização relativa destes três depósitos é a seguinte: o pré-stock
localiza-se mais a NE, o depósito de estéreis de cobertura localiza-se mais a SW e o
depósito de terras vegetais localiza-se entre os dois depósitos anteriores.
Relativamente à altura do pré-stock de formação produtiva, prevê-se que a mesma
seja muito reduzida uma vez que a sua permanência no local é diminuta em termos
temporais (prevê-se que a sua expedição seja praticamente imediata). No máximo,
prevê-se uma altura de aproximadamente 1−2 metros de blocos taqueados de material
quartzo-feldspático.
Relativamente aos depósitos de terras vegetais e estéreis de cobertura, antevê-se
uma altura que não ultrapasse 2 metros, de modo a limitarem-se os fenómenos
erosivos, razão pela qual se delimitaram áreas para estes depósitos com alguma
abrangência espacial.

3.5.3 – Expedição da Formação Produtiva
A expedição da formação produtiva é feita na forma tal-qual para Estabelecimento
Industrial de Processamento de Feldspatos da empresa José Aldeia Lagoa & Filhos
S.A., localizado no Parque Industrial das Lameiras, Pinheiro d’Ázere, Santa Comba
Dão, sendo realizada por veículos pesados de 26 ou 32 toneladas que se abastecem
nos locais de stockagem. O seu carregamento é feito pelas máquinas que actuam nas
tarefas de desmonte.
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3.6 − Equipamentos Móveis, Meios Humanos e Regime de Laboração
O equipamento mecânico aplicado nas acções do desmonte e transporte do material
explorado é descrito Quadro 8 e totaliza uma potência de 780 CV.
Quadro 8 − Equipamento mecânico aplicado nas acções de desmonte e transporte do
material explorado na concessão de exploração denominada “Veral”.
Designação

Marca

Quantidade

Potência (Cv)

Escavadora hidráulica

VOLVO 340

1

250

Pá carregadora

CAT 938

1

280

1

250

Dumper de carga articulado VOLVO A25
Total

780

O combustível é fornecido às máquinas diariamente pela mesma viatura que desloca
os trabalhadores ao local da exploração.
O quadro de pessoal afecto à concessão de exploração de “Veral” totaliza 4
funcionários, entre dirigentes, técnicos e manobradores de máquinas.
A actividade laboral desenvolve-se ao longo dos 12 meses do ano, durante os dias
úteis da semana, num turno diário cujo horário decorre das 8.00 até às 17.00 h, com
intervalo para almoço das 12.00 às 13,00 h.
3.7 − Segurança e Sinalização
Apesar de se tratar duma exploração simples, onde se aplica um método de
exploração clássico, não serão desprezadas as normas regulamentares da
salvaguarda da saúde, higiene e segurança dos trabalhadores, as distâncias mínimas
de defesa em relação a prédios rústicos vizinhos e caminhos públicos, e a segurança
do céu aberto.
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A implementação e organização dos Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho (SHST) na concessão de “Veral” visam a prevenção de acidentes de trabalho
que possam ocorrer durante o desenvolvimento das tarefas de exploração do recurso
mineral, de acordo com as directivas comunitárias aplicadas às indústrias extractivas
por perfuração a céu aberto ou subterrâneas, em particular as Directivas da
Comunidade Económica Europeia Nº 92/91 de 3/11 e Nº 92/104 de 3/12, e os
diplomas estabelecidos nos Dec. Lei 324/95 de 22/11, Dec. Lei 162/90 de 22/5 e Dec.
Lei 441/91 de 14/11. A José Aldeia Lagoa & Filhos, SA irá diligenciar no sentido da
elaboração do Manual de Segurança para a concessão de “Veral”, por parte de
empresa acreditada para efeito da prestação de Serviços de Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho (SHST) nos termos da legislação vigente. Este Manual de
Segurança tem por objectivos dar a conhecer o funcionamento e os procedimentos de
carácter geral a serem aplicados e os de carácter específico que se destinam a definir
as regras e metodologias de trabalho referentes às tarefas de risco desenvolvidas na
concessão.
Entre outras regras relativamente à
Saúde, Higiene e Segurança dos Trabalhadores − Ser-lhes-á imposto o uso do
equipamento individual de protecção, que inclui capacete, luvas, supressores de som
e botas impermeáveis de cano alto com biqueira de aço. Estará disponível material de
primeiros socorros, e o encarregado dos trabalhos, bem como o restante pessoal,
serão instruídos no sentido da sua correcta utilização. Será dada assistência médica
periódica aos trabalhadores da mina, prevenindo-se assim doenças de origem
profissional;
No que respeita às
Zonas de Defesa − Serão respeitadas as distâncias legais que se indicam (medidas
a partir da bordadura da escavação): 15 metros relativamente a caminhos públicos e
10 metros relativamente a linhas de água não navegáveis e não perenes;
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E no que concerne à
Segurança do Céu Aberto − A deposição das terras de cobertura respeitará a
distância mínima de 2 metros relativamente ao bordo superior da escavação. A zona
de trabalhos será sinalizada por meio de placa de aviso e colocação de estacas
vermelhas no bordo superior da escavação.
Serão efectuadas inspecções periódicas às frentes de desmonte, em especial nos
períodos de maior precipitação, de forma a detectar possíveis deslizamentos que
ponham em causa a segurança dos trabalhadores e equipamentos. Sempre que se
detectem situações de instabilidade nas frentes, cessar-se-á de imediato a exploração,
que só será retomada após a indicação do director técnico.
A sinalização tem por objectivo anunciar a aproximação da área de exploração, local
onde normalmente se procede a trabalhos de escavação, movimentação de máquinas,
etc. Na Planta 2 apresenta-se a distribuição da sinalização a colocar na área de
exploração e sua envolvente próxima.
3.8 − Anexo Mineiro e Infra-Estruturas Auxiliares da Exploração
A exploração não possui infra estruturas do tipo anexo mineiro. A formação produtiva
explorada é expedida na forma tal-qual para o estabelecimento Estabelecimento
Industrial de Processamento de Feldspatos da empresa José Aldeia Lagoa & Filhos
S.A., localizado no Parque Industrial das Lameiras, Pinheiro d’Ázere, Santa Comba
Dão, no qual é processada sendo convertida em lotes de fundentes feldspáticos
moídos e desferrizados.
Também não estão previstas quaisquer tipos de instalações e/ou infra-estruturas de
apoio à exploração. 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 da vila de
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Boticas, pelo que não existe necessidade de implantar no local qualquer tipo de
facilidade logística.
3.9 − Ventilação, Iluminação e Abastecimento/Drenagem de Águas
A exploração terá lavra a céu aberto pelo que não existirá a necessidade de recorrer a
qualquer tipo de equipamento de ventilação artificial.
Pela razão apontada no parágrafo anterior, e por não estar prevista actividade por
turnos, não existe necessidade de aplicar na exploração qualquer tipo de equipamento
de iluminação artificial.
O processo produtivo não utiliza água pelo que não é necessário o abastecimento
deste recurso para esse fim. A água para aspersão dos pisos em terra-batida por onde
circulam os equipamentos móveis afectos à exploração, bem como os camiões que
procedem à expedição da formação produtiva para o exterior da concessão, é
fornecida por tanque cisterna que se abastece na rede pública. A água para consumo
humano é fornecida aos trabalhadores em garrafas adquiridas nos estabelecimentos
comerciais locais.
Não está previsto o uso de qualquer sistema de esgoto específico, já que: - a
exploração faz-se em flanco de encosta; - o nível freático encontra-se abaixo do fundo
da escavação; - o desmonte prossegue sempre pela via seca.
Deste modo, a drenagem das águas pluviais far-se-á naturalmente, pelas linhas de
água existentes sem que nunca se ponha em causa a estabilidade nas frentes de
desmonte.
O destino dos efluentes resultantes da drenagem interna dos sectores de lavra é, logo
após a ocorrência de um evento de precipitação, o escoamento em superfície livre até
uma vala colectora de águas pluviais, a construir conforme ilustrado na Figura 10.
Após recolha, esta vala, com cerca de 1 metro de largura e 0,5 metros de
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profundidade, conduzirá as águas pluviais até um pequeno poço de decantação (3 x 3
metros de área x 1,5 metros de profundidade), também a construir, a partir do qual as
mesmas águas poderão decantar e drenar naturalmente em direcção à linha de água
mais próxima.
Os efluentes resultantes da drenagem das águas residuais provenientes das
instalações

sanitárias

serão

descarregados

numa

fossa

séptica

estanque,

dimensionada de acordo com o número de utilizadores, não havendo portanto lugar a
qualquer tipo de descargas para terrenos envolventes e/ou linhas de água. Quando o
enchimento da fossa séptica estiver próximo da capacidade máxima de armazenagem
da mesma (a cerca de 80%), ela será alvo de esvaziamento por parte de empresa
especializada e licenciada para o efeito, a qual efectuará o transporte e a deposição
destes efluentes domésticos na ETAR mais próxima. Em anexo, apresentam-se os
desenhos de pormenor da fossa séptica estanque, para uma capacidade de 7 m3, à
escala 1/20.

3.10 – Protecção Ambiental e Recuperação Paisagística

3.10.1 – Gestão de Resíduos
Uma das problemáticas associadas à indústria extractiva resulta dos impactes
negativos gerados pelos resíduos emergentes da própria actividade, que importa
armazenar, tratar, valorizar e eliminar/reciclar.
Os resíduos industriais produzidos pela actividade extractiva desenvolvida na área do
projecto de exploração são os que correspondem às designações e códigos
constantes da Listagem Europeia de Resíduos (LER), que se descrevem nos
parágrafos seguintes:
Resíduos Sólidos Urbanos − Designação: mistura de resíduos urbanos e equiparados;
Origem: instalações sanitárias e refeitório; Caracterização: papel, plástico, resíduos
orgânicos, entre outros; Acondicionamento/armazenamento: em recipiente selectivo,
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para papel, embalagens e vidro, a fim da sua disposição no contentor dos Serviços
Municipalizados de Boticas.
Óleos Usados − Designação: óleos minerais não clorados de motores, transmissões e
lubrificação; Código: 13 02 05; Origem: lubrificação de motores, engrenagens,
transmissões dos equipamentos móveis; Caracterização: mistura de óleos minerais de
sabão de lítio e aditivos específicos patenteados e compostos de polioxiakileno glicol e
de pantaerithritol; Acondicionamento/armazenamento: em bidões estanques, com uma
capacidade de cerca de 200 litros, segundo uma taxa de enchimento que não deve
exceder os 98%; identificação segundo a sua tipologia, em parque de resíduos e ou
recipientes fechados.
Pneus Usados − Designação: pneus usados; Código: 16 01 03; Origem: provenientes
das pás carregadoras e dumpers de carga; Caracterização: carcaças de telas e pneus
fora de uso; Acondicionamento/armazenamento: em local apropriado nas instalações
da entidade responsável pela sua recolha e transporte, segundo as suas dimensões e
o estado de degradação.
Baterias − Designação: Pilhas e acumuladores; Código: 16 01 17; Origem:
equipamentos

móveis

(escavadora

hidráulica,

pá

carregadora

e

dumper);

Caracterização: baterias ácidas de chumbo; Acondicionamento/armazenamento:
embalagens de madeira, PVC ou metálicas.
Sucatas − Designação: Resíduos de metais, ferro e ácido; Código: 17 04 05; Origem:
peças de desgaste dos equipamentos móveis; Caracterização: ferro e aço fora de uso;
Acondicionamento/armazenamento: segundo o seu estado de conservação e
desgaste, para acções de revisão/enchimentos, com o objectivo da sua reintegração
ou reutilização por parte de empresas da especialidade.
Filtros de Óleo − Designação: Filtros de Óleo; Código: 16 01 17; Origem: filtros
provenientes dos motores diesel dos equipamentos móveis; Caracterização: filtros
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com contaminados por óleos; Acondicionamento/armazenamento: em bidões de aço
estanques de aço, fechados com tampa hermética.
A eliminação e gestão adequada destes resíduos será realizada através da celebração
de contratos de manutenção dos equipamentos e subsequente recolha dos resíduos
produzidos com empresas especializadas de manutenção e reparação dos
equipamentos e reciclagem e valorização de óleos usados. Estas empresas efectuam
a recepção, transporte e armazenamento/acondicionamento dos resíduos, para
posterior reutilização e/ou reciclagem e encaminhamento final dos mesmos. Todas as
operações inerentes ao processo de gestão dos resíduos industriais serão da
responsabilidade daquelas empresas, conforme o disposto no Dec. Lei 178/2006 de 5
de Setembro.

3.10.2 – Medidas de Recuperação Paisagística
O modelo de recuperação paisagística a implementar assenta nos parâmetros do
Plano

de

Lavra

apresentado,

bem

como

num

conjunto

de

características

geomorfológicas e outras que permitem definir a capacidade do terreno para aceitar
um determinado uso após ter sido intervencionado pela actividade extractiva de
recursos geológicos (uso potencial).
No caso em concreto, o modelo de recuperação paisagística a implementar consiste
na Reconversão da Área Intervencionada para Uso Florestal, ou seja, no retorno ao
uso actual do solo.
Atendendo ao substrato arbóreo da envolvente e às características climáticas a
espécie seleccionada para o povoamento florestal é o Pinus pinaster (pinheiro bravo).
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O modelo de recuperação paisagística a implementar no núcleo de exploração
compreende as seguintes fases:
1ª Fase – reflecte as medidas de recuperação paisagística e ambiental a implementar
no imediato (0-3 anos);
2ª Fase – reflecte as tarefas a implementar em concomitância com o desenvolvimento
da lavra e no final da vida útil do núcleo exploração (3-24 anos).
Recuperação Paisagística a Implementar no Imediato (1ª Fase)
As medidas de recuperação paisagística a implementar na 1ª Fase consistem
basicamente em acções de salvaguarda da segurança de pessoas e bens em todo o
perímetro do núcleo de exploração. Na Planta 2 ilustram-se as medidas de
recuperação a implementar. A memória descritiva das mesmas apresenta-se nos
parágrafos seguintes:
Implementação do Talude de Estéreis e Terras Vegetais – esta acção consiste na
criação de uma pequena elevação “triangular” que funcione como barreira física de
protecção ao bordo superior da escavação. O talude deverá ser colocado a uma
distância mínima de 2 metros do referido bordo, em todo o seu perímetro: cerca de
436 metros, 272 dos quais estão adstritos ao sector de lavra efectivo (Norte) e os
restantes 164 ao sector potencial (Sul). As dimensões médias do talude de protecção
são: 2 largura × 1.0 m de altura, pelo que na sua construção serão utilizados cerca de
436 m3 de terras vegetais/estéreis.
Embora os taludes de estéreis e terras vegetais não sofram tratamento específico
durante a 2ª fase de recuperação, eles manter-se-ão como estruturas de salvaguarda
da segurança de pessoas e bens relativamente ao bordo superior das escavações,
que subsiste mesmo após o enchimento parcial preconizado. Nesse sentido a sua
representação

mantém-se

na

Planta

4

(recuperação

final).

Retirar

a

sua

representação daria a indicação de que, durante a fase final da recuperação, o talude
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seria remobilizado para cumprir qualquer outra função, facto que não tem
correspondência com a realidade.
Como medidas de minimização dos impactes provocados pela circulação de máquinas
e camions, situações geradoras de poeiras na área de trabalhos, destaca-se a
implementação das seguintes medidas:
a) limpeza e compactação dos caminhos de acesso às zonas de trabalhos e pistas de
circulação de máquinas, com vista à diminuição dos níveis de empoeiramento locais,
bem como do arrastamento de lamas largadas pelos rodados dos veículos que saem
da concessão, durante os períodos de pluviosidade acentuada;
b) circulação a velocidade moderada por parte dos camions que efectuam o ciclo de
expedição para as zonas de stockagem, em particular nos períodos estival e/ou de
vento forte;
c) rega das pistas de circulação no céu aberto, por intermédio de cisterna, e restrição
da velocidade de circulação das máquinas, acções que permitem uma diminuição
significativa do empoeiramento gerado na área de trabalhos.
Recuperação Paisagística a Implementar em Fase com a Lavra (2ª Fase)
Na 2ª Fase, as acções de recuperação paisagística da escavação são implementadas
em concomitância com o desenvolvimento da lavra, ou seja durante a vida útil da
exploração e logo após o final da mesma.
O modelo de recuperação paisagística a implementar nesta fase visa a reconversão
da área correspondente à base da escavação e pisos finais para o seu uso original, ou
seja a ocupação florestal.
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No final vida útil da concessão vamo-nos deparar com uma escavação definida
geometricamente por dois polígonos irregulares (cortas dos sectores Norte e Sul). No
Quadro 9 faz-se a quantificação dos volumes desmontados de estéreis de
enchimento, considerando para tal um coeficiente de empolamento de 1.2.
Quadro 9 – Quantificação dos volumes desmontados de estéreis para enchimento das
escavações dos sectores Norte e Sul do núcleo de exploração da concessão do
“Veral”.

Volume de Estéril para
Enchimento Parcial (Xisto)

Sector Norte

Sector Sul

(efectivo)

(potencial)

6485 m3

5555 m3

Total
12 040 m3

A recuperação paisagística da área correspondente à base da escavação e aos pisos
contempla as seguintes tarefas (Planta 4):
Enchimento da Base da Escavação – durante o tempo de vida útil da concessão (24
anos), esta acção consistirá na deposição de 6485 m3 de estéreis de natureza xistenta
sobre a base da escavação do sector Norte, e de 5555 m3 sobre a base da escavação
do sector Sul, correspondendo a um enchimento parcial das mesmas até se atingir
uma cota 1.4 m superior à cota final da lavra. A aplicação do enchimento será
executada em camadas segundo granotriagem positiva e encimado por terras vegetais
de modo a permitir a plantação arbórea.
Colocação do Horizonte de Terras Vegetais – durante o tempo de vida útil da
concessão (24 anos), esta tarefa consiste na colocação de um horizonte de terras
vegetais considerado razoável (entre 0.2 a 0.4 m) sobre as bases preenchidas das
escavações dos sectores Norte e Sul e sobre os respectivos pisos finais do céu
aberto, em áreas de aproximadamente 9400 m2 (sector Norte) e 8 400 m2 (Sector Sul),
sucedida de nivelamento e regularização através técnicas executadas por alfaias
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agrícolas (ex. escarficador e fresa). No total serão utilizados cerca de 2820 m3 (Sector
Norte) e 2520 m3 (Sector Sul) de terras vegetais.
Repovoamento Arbóreo – a plantação arbórea obedece a modelos de silvicultura
utilizando espécies pertencentes à vegetação climácica local (Pinus pinaster). No total
serão plantados cerca de 940 pinheiros no sector Norte e 840 no sector Sul, em
compasso de 3×3 m, visando a integração florística da área de intervenção da
concessão bem como a sua revitalização natural e cénica.

3.11 – Cronograma dos Trabalhos
A programação temporal dos trabalhos a realizar na concessão do “Veral” durante o
período de vida útil da concessão (24 anos) apresenta-se na forma de cronograma no
Quadro 10, incorporando as fases de preparação (medidas de camuflagem e
salvaguarda da segurança na vizinhança imediata da escavação), exploração
(desmonte do maciço) e recuperação paisagística (enchimento parcial da escavação e
repovoamento arbóreo da superfície de enchimento).

3.11.1 – Planificação da Recuperação Paisagística
A planificação da recuperação paisagística, nas diferentes fases e em concomitância
com o desmonte da formação produtiva, apresenta-se no cronograma de trabalhos do
Quadro 10. Basicamente, verifica-se que, nos primeiros três anos se desenvolverão
as tarefas de recuperação da primeira fase que consistem na camuflagem da área a
intervencionar e na salvaguarda de pessoas e bens relativamente ao bordo superior
das escavações, através da construção dos taludes de terras vegetais. Em simultâneo,
desenvolve-se a lavra nos sectores de lavra, que compreende a remoção do filão
pegmatítico de Veral (formação produtiva) e do encaixante xistento (estéril). A tarefa
de desmonte prolonga-se durante toda a segunda fase (3-24 anos), vindo a ser
acompanhada pelo enchimento da base das escavações (horizonte com cerca de 1,4
metros de espessura), sensivelmente a partir de metade da segunda fase. Para o final
da vida útil da mina (sensivelmente últimos 2-3 anos de exploração), inicia-se a
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colocação do substrato de terras vegetais sobre a base preenchida das escavações e
a reflorestação através de modelos de silvicultura de pinheiro bravo.
Quadro 10: Cronograma de trabalhos para a vida útil da concessão do “Veral”.
Vida Útil da

TAREFAS

ACÇÕES E MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Exploração
(em anos)
0−3

Implementação da “elevação triangular” (talude de terras
Trabalhos de
vegetais)no perímetro integral do sector Norte do núcleo de
preparação
exploração
Trabalhos de

Desmonte do filão aplito-pegmatítico nos sectores Norte e Sul

exploração (lavra)

do núcleo de exploração
Enchimento parcial da corta nos sectores Norte e Sul do núcleo
de exploração (1.4 metros de espessura de estéreis xistentos)

Trabalhos de
Colocação de substrato de terras vegetais sobre o enchimento
Recuperação
da corta, nos sectores Norte e Sul do núcleo de exploração
Paisagística
Reflorestação arbórea da corta preenchida, nos sectores Norte e
Sul do núcleo de exploração
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ANEXO

DESCRIÇÃO DA BENEFICIAÇÃO
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PROCESSO PRODUTIVO

A – Preparação

1) O material entra no processo produtivo através do britador de maxilas
(Foto1) sendo transportado por tela para um moinho cónico PEGSON
(Foto 2).

Foto 1 – Britador de maxilas.
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Foto 2 − Moinho cónico PEGSON.

2) Do moinho cónico, o material segue para um crivo MOGENSEN 2066 AL
(Foto 3) que possui duas malhas, permitindo a separação das fracções
0−10, 10−40 e > 40 mm.

3) O crivo MOGENSEN 2066 AL tem três telas de saída, uma para
conduzir a fracção <10 mm para o lote final pré-tratamento, outra para
fazer o retorno da fracção > 40 mm ao moinho PEGSON, e outra para
levar a fracção 10−40 mm a uma segunda moagem.
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Foto 3 – Crivo MOGENSEN 2066 AL. É possível observar claramente a tela de
abastecimento do crivo e a tela que faz o retorno da fracção > 40 mm ao
moinho PEGSON.
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Para o ensaio industrial, foi introduzido um desviador na tela da fracção
0−10 mm, que permitiu separar o primeiro lote para amostragem e
tratamento. Da mesma forma se procedeu com a tela da fracção > 40 mm.

4) A segunda moagem da fracção 10−40 mm é feita num moinho impactor
HAZEMAG AP-KV 1010R (Foto 4).

Foto 4 − Moinho impactor HAZEMAG AP-KV 1010R.
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5) O material moído neste moinho segue em tela para um crivo
METALOBARBEITA (Foto 5) que retira do processo a fracção 0−10 mm,
conduzindo-a ao lote final pré-tratamento (Foto 6), e faz o retorno da
fracção 10−40 mm ao moinho HAZEMAG AP-KV 1010R.

Foto 5 – Crivo METALOBARBEITA.
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Foto 6 – Lote final pré-tratamento.

B – Pré-Tratamento

6) O material da fracção 0−10 mm entra no processo de pré tratamento
através da tremonha de alimentação do secador a gás (Fotos 7 e 8).
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Foto 7 – Tremonha alimentadora do secador a gás

Foto 8 – Secador a gás.
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7) Á saída do secador, o material é transportado em tela até ao crivo
MOGENSEN E 2044 (Foto 9) que separa a fracção 0-2 mm da fracção
2-10 mm. A primeira fracção segue para o silo de pré-carga (Silo 1), que
abastece os silos de alimentação dos desferrizadores FELEMAG (Silos
2 e 3  pré-alimentadores  e Silo 4  alimentador directo; Foto 10). A
segunda fracção segue para o moinho impactor HAZEMAG AP-KB
1005H e daí retorna ao crivo MOGENSEN E 2044.

Foto 9 − Crivo MOGENSEN E 2044.
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Foto 10 – Silos de alimentação dos desferrizadores FELEMAG. Em segundo
plano surgem os Silos 2 e 3 (pré-alimentadores), em primeiro plano o Silo 4
(alimentador directo).
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C – Tratamento por Separação Magnética

8) A partir do Silo 1, todo o transporte é feito por via pneumática (Foto 11).
A partir do Silo 4 (alimentador directo), a fracção 0−2 mm entra nos
desferrizadores, que separam a fracção não magnética das fracções
magnética e para-magnética. A duas fracções entram em outras tantas
tremonhas de alimentação do propulsor que conduz a fracção magnética
ao Silo 5 (Foto 12) e a não magnética aos Silos 6 a 14 (Foto 13).

Foto 11 – Propulsores de transporte do pó por via pneumática.
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Foto 12 – Silo 5 (fracção magnética).
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Foto 13 – Silos 6 a 14 (fracção não magnética  produto acabado).

A Figuras A1 e A2 ilustram os layouts geral e da fase de tratamento e
armazenamento, do processo produtivo descrito.
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JAZIGO
MINERAL

FIGURA A1

Transporte pneumático
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Figura A2 – Layout da fase de tratamento e armazenamento.

JOSÉ ALDEIA LAGOA & FILHOS, S.A.

4 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

4.1 – Considerações Gerais
A caracterização da situação de referência tem por objectivo qualificar os principais
descritores físicos, biofísicos e socio-económicos da área em estudo (concessão de
“Veral”), de forma a averiguar o estado actual do ambiente na região onde a mesma se
insere.

4.1.1 – Domínios Geográficos
O presente EIA estende a análise de cada descritor físico, biofísico ou socioeconómico a domínios geográficos específicos dependentes das metodologias de
abordagem e das escalas de referência.
Por exemplo, selecciona-se o domínio geográfico “bacia hidrográfica” para o estudo do
descritor “Recursos Hídricos” pois é a bacia hidrográfica que melhor descreve os
parâmetros essenciais deste tema, como sejam as ordens dos cursos de água ou o
potencial de recarga aquífera.
Já relativamente ao descritor “Socio-Economia” considera-se mais adequado ter como
referenciais os domínios geográficos “freguesia” e/ou “concelho”, uma vez que a maior
quantidade de dados estatísticos disponíveis relativos à demografia, actividades
económicas, etc, se associa a estas extensões do território.
Os domínios geográficos foram assim definidos de acordo com as características dos
descritores físicos, biofísicos e socio-económicos em análise, cobrindo os temas da
topografia, clima, geologia, solos e ocupação do solo (incluindo o enquadramento
relativamente às áreas regulamentares, áreas protegidas e sítios classificados),
ecologia, paisagem, recursos hídricos, infra-estruturas viárias,
actividades económicas, património arqueológico e arquitectónico.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 61

demografia

e

Consoante o descritor em estudo, consideraram-se adequadas as áreas de análise
que passam a enunciar-se:
Unidades Homogéneas de Carácter Regional ou Local – Neste tipo de domínio
geográfico, incluem-se, por exemplo, a geologia do Campo Aplito-Pegmatítico de
Barroso-Alvão definida à escala 1/50 000, as Macro-Unidades de paisagem
delimitadas na cartografia à escala 1/1 000 000 publicada no Atlas do Ambiente, ou as
unidades hidrogeológicas do Maciço Antigo publicadas no livro Sistemas Aquíferos de
Portugal, de Costa Almeida et al. (2000);
Bacia Hidrográfica – Este domínio tem delimitação às escalas 1/25000 – 1/100 000
e foi considerado adequado à caracterização da maior parte dos descritores físicos,
nomeadamente topografia, hidrografia e hidrologia;
Área de Concessão – Domínio considerado adequado à caracterização da maior
parte dos descritores biofísicos. Neste domínio houve a preocupação de considerar
uma envolvente alargada abrangendo as povoações mais próximas (Veral, Fiães do
Tâmega), de forma a prever os efeitos do empoeiramento e ruído gerados pela
actividade na área de exploração da futura concessão;
Área de Exploração – A este pormenor vai por exemplo a análise do ambiente
acústico, da qualidade do ar (poeiras), e da arqueologia. Neste domínio procurou-se
centrar a região em estudo até aos limites definidos pela área total da concessão
(167.18 hectares), pormenorizando-se a análise no núcleo de exploração (5.64
hectares), sobretudo nos descritores que irão sofrer maior afectação com o
desenvolvimento da exploração em extensão e profundidade, como é o caso da
topografia ou a ocupação/uso dos solos.
Concelho e Freguesia – Este domínio geográfico foi considerado o mais adequado
à caracterização da rede viária regional e local, dos parâmetros socio-económicos
(actividades económicas, demografia, educação, cultura, etc.) e do património cultural.
A especificidade e a abrangência destes descritores requerem a integração da área
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em estudo a uma escala que bem os represente, como é a do concelho de Boticas e a
da freguesia de Fiães do Tâmega.
Para alguns dos descritores, como por exemplo a geologia, dada a sua importância no
contexto de uma exploração de recursos geológicos, a abordagem cobre mais do que
um domínio geográfico, nomeadamente os domínios unidades homogéneas de
carácter regional e local, área da concessão e área de exploração.
No Quadro 11 assinalam-se os domínios geográficos que serviram de base à
caracterização de cada um dos descritores analisados no presente Estudo de Impacte
Ambiental.

4.1.2 – Fontes de Informação
A base de informação e dados utilizada na caracterização da situação ambiental de
referência apoiou-se fundamentalmente no seguinte:
Pesquisa e recolha de elementos bibliográficos de âmbito local e regional,
relativos às diferentes matérias em análise. Os elementos bibliográficos em causa
compreenderam livros, artigos publicados em reuniões científicas nacionais (p.e.
congressos de geologia e seminários em recursos geológicos, workshops versando
aplicações cerâmicas de recursos geológicos, jornadas académicas ou municipais
versando boas práticas ambientais e paisagísticas), teses académicas e memórias de
projectos de investigação em geologia, ciência do solo (p.e., Carta dos Solos da UTAD
e Coba, de 1990), ecologia e modelação ambiental, prospectos de divulgação relativos
a áreas protegidas, cartografia temática diversa e respectivas memórias descritivas;
Documentação interna da José Aldeia Lagoa & Filhos, SA sobre estudos
elaborados para a área de inserção do projecto, nomeadamente de cartografia
geológica e caracterização químico-tecnológica do jazigo mineral, constantes dos
Relatórios Semestrais do Contrato de Prospecção e Pesquisa que precedeu o
presente pedido de concessão de exploração;
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Quadro 11 – Síntese dos domínios geográficos que serviram de base à caracterização
de cada um dos descritores abordados no presente EIA.
Unidades
Homogéneas de
Descritor

Carácter
Regional ou

Bacia

Área da

Área de

Concelho e

Hidrográfica

Concessão

Exploração

Freguesia

Local
Geomorfologia

X

Clima

X

Geologia

X

X
X

X

X

X

X

da

X

X

X

Recursos Hídricos

X

Solos
Ocupação
Terra
Paisagem
Ordenamento do
Território

X

X

X

X
X

X

Ecologia

X

Ambiente

X

X

X

X

X

Acústico
Qualidade do Ar
Rede Viária

X

X

Sócio-Economia

X

Património
cultural:

X

- arquitectónico

X

X

- arqueológico

Reconhecimentos e levantamentos de campo, com maior relevância para os
realizados na área do projecto e na sua envolvente;

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 64

Interpretação, com recurso a Sistemas de Informação Geográfica, de ortofotomapas
com o pormenor da escala 1/5000 e de cartografia temática variada (geologia, solos,
uso do solo, etc.) com o pormenor de escalas diversas, que cobrem a região em
estudo;
Na informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Boticas no âmbito da
consulta efectuada ao regulamento do Plano Director Municipal (PDM) em vigor e
respectiva cartografia (RAN, REN, ordenamento e condicionantes);
No Estudo de Impacte Patrimonial realizado especificamente para a área do
projecto pela CRIVARQUE, LDA;
Nos Estudos de avaliação do ruído ambiental e da qualidade do ar realizados
especificamente para a área do projecto pela POMBAL PROJECTO, LDA e PEDAMB,
LDA;
Nos dados obtidos a partir de sites da Internet, em particular os seguintes:
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN)
- Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN)
- Direcção Regional do Norte do Ministério da Economia (DRNME)
- Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
- Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB)
- Instituto de Meteorologia (IM)
- Instituto Nacional de Estatística (INE)
- Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR)
- Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH)
- Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG)
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4.2 – Geologia

4.2.1 – Geologia Regional
A área em estudo localiza-se no Campo Aplo-pegmatítico de Barroso-Alvão, que se
enquadra na Zona Galiza Média Trás-os-Montes, próximo do extremo Norte da Zona
Centro-Ibérica.
Os filões aplo-pegmatíticos que constituem o campo estão encaixados em
metassedimentos de idade Silúrica. Numa vizinhança mais alargada da área em
estudo também afloram granitóides de idade Hercínica, tendo sido identificados os
seguintes tipos: granitos biotíticos sin-D3, granitos de duas micas sin-D3 e granitos de
duas micas pós-D3 (Figura 11a).
Rochas Metassedimentares
Os filões aplo-pegmatíticos com lítio afloram no designado Domínio Estrutural de
Carrazedo e, dentro deste, nas designadas Unidade de Santa Maria de Émeres e SubUnidade de Rancho (pertencente à designada Unidade de Vale da Égua). O filão do
Veral aflora por entre rochas da Sub-Unidade de Rancho.
De uma maneira geral, o Domínio Estrutural de Carrazedo é caracterizado por uma
grande diversidade litológica, dependendo da importância relativa dos contributos
vulcânico

e

orgânico.

Existem

neste

domínio

rochas

vulcano-sedimentares

(metavulcanitos ácidos e rochas calcossilicatadas), rochas com contribuição orgânica
importante (como é o caso dos xistos negros e liditos), e rochas com origem
essencialmente detrítica (constituídas por quartzitos e quartzofilitos com algumas
intercalações de filitos).
A Sub-Unidade de Rancho é constituída essencialmente por xistos negros e alguns
liditos, intercalados em alguns filitos cinzentos associados a vulcanitos ácidos e rochas
calcossilicatadas.
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As unidades do Domínio Estrutural de Carrazedo têm um grau de metamorfismo
regional correspondente à zona da biotite, observando-se por vezes quartzitos muito
turmalinizados

e

com

porfiroblastos

de

andaluzite.

A

turmalinização

está

espacialmente associada à ocorrência dos filões aplo-pegmatíticos.
Granitos
Existem essencialmente três maciços graníticos que limitam o Campo Aplopegmatítico de Barroso-Alvão: o maciço de Vila Pouca de Aguiar, o Complexo
Granítico do Barroso e o Maciço de Cabeceiras de Basto., embora somente os dois
primeiros surjam na vizinhança próxima da área do projecto (Figura 11a). Tendo por
base o alinhamento do campo filoneano, o distanciamento deste ao maciço de
Cabeceiras de Basto, e argumentos de natureza geoquímica, sugere-se que tenha
sido o magma deste granito a fonte parental dos aplo-pegmatitos.
O maciço pós-tectónico de Vila Pouca de Aguiar é um corpo granítico circunscrito
discordante em relação às estruturas sin-D3 dos metassedimentos encaixantes. Tratase de um maciço compósito cuja instalação foi controlada pela falha Régua-Verin
(NNE-SSW), constituído por três unidades de granitos biotíticos cujas relações de
campo sugerem sincronismo de instalação: o granito de Vila Pouca de Aguiar,
porfiróide de grão médio, o granito de Gouvães da Serra, porfiróide de grão grosseiro,
e o granito de Pedras Salgadas, mais leucocrata e de grão médio a fino. Em qualquer
dos casos, os granitos são constituídos por quartzo, feldspato potássico, plagioclase
(An12-30), biotite e moscovite tardia; como minerais acessórios surgem a alanite, a
apatite, o zircão e a ilmenite. A instalação do maciço de Vila Pouca de Aguiar, que é
posterior à intrusão dos aplo-pegmatitos, implicou uma subida das isotérmicas que
terá tido influência significativa sobre a alteração dos filões mais próximos, como é o
caso do filão de Adagoi.
O Complexo Granítico do Barroso é constituído por várias fácies, todas elas sin- a
tardi-tectónicas relativamente à fase D3 Hercínica. Em todas elas, as associações
mineralógicas são compostas por biotite, plagioclase, feldspato potássico, quartzo e
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moscovite, mas nos aspectos que se descrevem abaixo as fácies diferem
significativamente:
Granito do Barroso – Aflora numa extensa mancha na Serra do Barroso, a Sul da
albufeira do Alto Rabagão. Trata-se de um granito orientado, de grão grosseiro e com
tendência porfiróide, em que a biotite se apresenta frequentemente cloritizada e a
moscovite, embora pouco abundante, ocorre em grandes placas tardias.
Granito de Vila da Ponte – Constitui uma mancha relativamente extensa que se
espalha pelo sector central da Serra do Barroso. Trata-se de um granito de grão médio
e com tendência porfiróide, caracterizado pela abundância de biotite e pela ocorrência
de concentrações ovóides deste mineral.
Granito de Pisões – Espacialmente associado com o granito do Barroso (aflora numa
mancha da vizinhança da barragem do Alto Rabagão), trata-se no entanto de uma
fácies de grão médio a grosseiro, sem tendência porfiróide, e muito mais orientada que
aquela.
Granitóides de Vilar – Aparecem em pequenas manchas nas imediações da povoação
com o mesmo nome e no seio do granito de Vila da Ponte. Trata-se de rochas de
granularidade média a fina, caracterizadas pela sua cor escura devida à grande
abundância de biotite.
O Maciço de Cabeceiras de Basto constitui uma importante unidade alongada
segundo a direcção NW-SE e concordante com a estrutura regional. Este plutonito
ocupa o núcleo de uma antiforma com direcção N130º.
Foram identificados no Maciço de Cabeceiras de Basto três grandes grupos de
granitos de duas micas, tendo em consideração o fuso granulométrico: granitos de
grão fino (φ = 0.5 - 1 mm), de grão médio (φ= 2 - 4 mm) e de grão grosseiro (φ= 5 - 7
mm). Os contactos entre estes granitos são graduais e difusos, sobretudo entre as
fácies média e grosseira. Relações de campo levam a admitir que as fácies mais finas
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sejam as mais antigas do complexo. Como minerais essências surgem o quartzo, a
plagioclase (An0-12), o feldspato potássico (ortóclase e microclina), a biotite (único
mineral máfico) e a moscovite (mais abundante que a biotite). Os minerais acessórios
consistem principalmente de apatite (incolor ou violeta), zircão, rutilo, silimanite,
turmalina, monazite e ilmenite.
As três unidades referidas no parágrafo anterior pertencem ao grupo dos leucogranitos
muito evoluídos caracterizados pela sua riqueza em sílica (>70%) e em alcalis
(>7.8%), e empobrecimento em ferro (<2.1%), magnésio (<0.5%) e cálcio (<0.6%). Por
outro lado, apresentam forte carácter peraluminoso, marcado por valores da razão
A/KCN sempre superiores a 1.1, e expresso mineralogicamente pela presença
sistemática de moscovite primária.
Petrogeneticamente, o carácter peraluminoso das rochas ígneas reveste-se de grande
importância, nomeadamente nas suas implicações quanto à natureza da fonte dos
materiais, possibilitando a distinção de três tipos principais de associações
magmáticas: cafémicas, alumino-cafémicas e aluminosas. As rochas peraluminosas
podem pertencer a qualquer destes tipos, dependendo da fonte dos materiais: as
associações cafémicas procedem de uma fonte exclusivamente mantélica ou, mais
frequentemente, de uma fonte híbrida (siálica e mantélica) com importante
componente mantélica; as associações alumino-cafémicas parecem proceder de uma
fonte híbrida com predominância de material siálico; e as associações aluminosas são
quase totalmente derivadas da anatexia de material siálico. Os granitos de duas micas
do Maciço de Cabeceiras de Basto encontram-se nesta última situação.
Alem de apresentarem carácter peraluminoso e associação aluminosa, os granitos do
Maciço

de

Cabeceiras

de

Basto

enquadram-se

nos

designados

granitos

especializados, de acordo com os parâmetros de especialização metalogenética
propostos por Tischendorf (teores em Li no intervalo 100-220 ppm e teores em Sn no
intervalo 20-30 ppm). Nas fácies de grão médio e grosseiro, os teores de Li aumentam
à medida que diminui o somatório Fe+Mg+Ti, reflectindo o papel concentrador da
diferenciação magmática em relação ao Li. Por outro lado, a moscovitização parece
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induzir uma maior dispersão nos teores de Li e Sn, pelo que os fenómenos de
alteração tardi-magmáticos terão acentuado a evolução já iniciada pela diferenciação
magmática, nomeadamente no que respeita à concentração de Li no granito de grão
grosseiro. Face a estes dados, não é de excluir a hipótese de que estes seriam os
granitos parentais das mineralizações de Li em estudo, isto é dos aplo-pegmatitos com
espodumena.

4.2.2 – Geologia Local
O levantamento geológico da área do Veral apresenta-se na Figura 11b. O perfil
geológico traçado segundo a direcção WNW-ESSE apresenta-se na Figura 4). Na
elaboração dos mapas geológicos (planta e perfil) foram tidos em consideração os
seguintes aspectos:
- A existência de cartografia geológica à escala 1/50000 (folha 6D – Vila Pouca de
Aguiar), que serviu de base ao desenvolvimento dos trabalhos;
- A existência de informação relativa a sondagens mecânicas executadas sobre o filão,
pelo ex. IGM, que permitiu conhecer a configuração espacial do filão em 3D;
- O acesso a fotografias aéreas à escala 1/15000, a partir das quais foi possível
identificar lineamentos, que foram interpretados como fracturas;
- O acesso à tecnologia GPS, que permitiu registar com rigor os locais de contacto
entre diferentes unidades litológicas ou de afloramento de corpos filoneanos;
- As observações de campo, que permitiram aferir a cartografia disponível e os
lineamentos foto interpretados e melhorar os aspectos estruturais da cartografia
1/50000 através da incorporação de mais estruturas tectónicas no mapa final.
O filão do Veral consiste de um aplito-pegmatito que se localiza a cerca de 800 m para
Oeste da aldeia do Veral, concelho de Boticas (folha nº 60 – Vidago – da Carta Militar
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de Portugal à escala 1/25000). Este filão faz parte de um feixe de filões aplitopegmatíticos com orientação NE-SW. As suas coordenadas militares de referência
são: M = 34500 m, P = 214250 m. O filão é possante, tem espodumena visível em
vários pontos e localiza-se perto de caminhos florestais. Foram detalhados cerca de
300 m de afloramento segundo direcção NNE-SSW (ver Figura 11b) para a realização
dos trabalhos. A orientação média do filão do Veral é NNE-SSW, com pendores
suaves de 18º a 35º para NW e possança máxima que pode atingir os 7−10 m (ver
Figura 4). O filão parece estar dobrado, já que apesar da sua tendência subhorizontal, na sua extremidade NE os acamamentos passam a sub-verticais.
De uma forma geral o filão está afectado por uma alteração que se manifesta
essencialmente pela presença de minerais de argila ao longo das superfícies de
fractura e dos contactos com o metassedimento encaixante.
O filão aplito-pegmatítico do Veral estreita e vai fechando para Oeste, comportando-se
como uma verdadeira soleira com pendor suave. Na estrada florestal localizada a
Oeste do filão existem alguns afloramentos de aplito-pegmatitos que admitimos serem
apófises ligadas em profundidade ao filão principal. A forma oval que o filão apresenta
na parte Sul deve-se ao facto de o seu pendor ser idêntico ao declive do relevo.
O metassedimento que contacta com o filão do Veral é um micaxisto quartzoso, rocha
de grão fino constituída essencialmente por quartzo, micas brancas e biotites, a que se
associam turmalinas, feldspatos, apatite e alguns opacos como minerais acessórios.
Este micaxisto apresenta uma foliação dominante NW-SE; 33-35ºN, normalmente
caracterizada pela alternância de bandas milimétricas umas de quartzo e outras de
turmalinas e micas. Muitas vezes, ele é cortado por filonetes de quartzo ou aplopegmatitos que por vezes implicam blastése da biotite e aumento da abundância da
turmalina. Há ainda a assinalar a existência de uma fácies porfiroblástica, em que os
porfiroblastos são de andaluzite, com uma foliação interna concordante com a exterior,
o que leva a pensar que a andaluzite é posterior à foliação principal.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 71

Os minerais essenciais do filão aplito-pegmatítico do Veral são os típicos de rochas
com composição global granítica: quartzo, feldspatos (potássicos e sódicos) e micas
(essencialmente fengites) mais a piroxena de lítio (espodumena). Os minerais
acessórios são constituídos essencialmente por: aluminossilicatos de Li (petalite e
euryptite, apesar de não serem distinguíveis da espodumena a olho nu), fosfatos,
turmalinas, clorites e minerais de argila (grupo da ilite e montemorilonite).
O filão é constituído por uma mistura complexa de fácies pegmatítica e outra aplítica e
que apresentam composições mineralógicas diferentes. Na fácies aplítica domina a
composição essencialmente quartzo-albítica com algumas moscovites. Na fácies
pegmatítica existem grandes quantidades de microclina, albite, espodumena (creme) e
alguma moscovite, para além do quartzo.
A distribuição das fácies não parece ser completamente aleatória, pois de certa forma
pode dizer-se que a fácies aplítica surge preferencialmente junto aos encostos com o
micaxisto encaixante enquanto que a fácie pegmatítica domina na parte central do
filão. Por vezes, a fácies aplítica comporta-se como matriz do pegmatito, uma vez que
nesses casos as duas fácies coexistem à escala da amostra de mão. Localmente os
aplitos francos apresentam zonamentos granulométricos dispostos paralelamente aos
contactos do filão com o material encaixante.
A espodumena aparece em cristais subédricos a euédricos (hábito prismático), até
cerca de 30 cm de comprimento e são de cor creme, com brilho nacarado
característico; ocorre de forma aleatória em todo o filão (quase exclusivamente na
fácies pegmatítica), contudo quando existe em maior quantidade este mineral ocorre
maioritariamente no tecto do filão. Aparece várias vezes em agregados, por vezes com
crescimento paralelo (agregados colunares). O alinhamento N60º dos cristais de
espodumena assim como a deformação dos cristais de Fk, definida pelos sigmóides
resultantes de cisalhamentos (aproximadamente segundo o plano N90º), parecem ser
provas de deformação da deformação devida a episódios tardios da 3ª fase Hercínica.
A suportar esta ideia, o facto de existirem também alguns cisalhamentos nos
metassedimentos do encaixante.
Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 72

O

quartzo

aparece

em

grãos

arredondados

de

pequena

dimensão,

num

posicionamento intergranular, e muitas vezes no interior de cristais de espodumena. A
moscovite aparece em pouca quantidade, sob a forma de pequenas placas
centimétricas, por vezes em agregados locais.

4.3 – Geomorfologia

O relevo que se pode observar no presente surge como resultado de um mapa
geológico heterogéneo, do controlo tectónico e da acção dos agentes de
meteorização, que se continua a processar.

4.3.1 – Enquadramento Regional
A área do projecto insere-se na província de Trás-os-Montes e Alto Douro,
caracterizada pelos seguintes caracteres geomorfológicos: (a) complexo serrano,
conjunto de relevos montanhosos com encostas muito declivosas e pedregosas e
vales encaixados em forma de V; (b) Planalto, que incorpora superfícies altas de dois
tipos: o planalto cimeiro e o de transição para as depressões. Trata-se de formas onde
os mecanismos de pedogénese podem actuar; (c) Vales, em geral de fundo estreito e
em forma de V, verificando-se com certa frequência que os vales a montante de
soleiras de rocha dura são largos. Na sua maioria, os vales da região apresentam
afinidades geo-estruturais, ou seja são o resultado dos processos de meteorização
sobre fracturas.
De entre os caracteres geomorfológicos referidos aqueles que se apresentam como
formas de relevo mais marcantes em toda a província trasmontana são os vales
depressionários e os planaltos.
Vales Depressionários – A existência do acidente tectónico que é a falha Verín-Vila
Real-Penacova foi responsável pela formação de vales depressionários de forte
expressão morfológica: Telões, Pedras Salgadas, e da bacia de Vidago. Ocorreram
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diversos levantamentos de blocos montanhosos e abatimento da superfície
fundamental originando escarpas de falha, que formaram as linhas de relevo que
enquadram a zona atravessada pela falha. Nesta, destacam-se as duas bacias
depressionárias, nas quais posteriormente se depositaram sedimentos do Quaternário.
Os agentes de meteorização actuaram sobre o relevo entretanto formado, moldando-o
pelo amadurecimento dos vales ou aprofundamento das linhas de relevo.
Planaltos – Os maciços montanhosos resultam de abatimentos e levantamentos da
superfície fundamental planáltica. Podem reconhecer-se dois níveis de aplanamento
nos blocos montanhosos: a superfície superior da meseta, a cerca de 950 metros, com
escarpas de falha bem definidas nas encostas ocidentais da Padrela/Falperra e Alvão,
e níveis culminantes a cerca de 1200 metros no Alvão e 1100 na Padrela/Falperra. Os
topos correspondentes à superfície culminante não são mais que relevos residuais. Os
blocos assim levantados possuem quedas bem visíveis (escarpas de falha) para o
Tâmega, bacias de Pedras Salgadas e de Telões. No maciço da Grulha-Miradouro,
situado a NW da Bacia de Pedras Salgadas e apresentando-se em continuidade com
o maciço do Alvão, ocorreu um abatimento de aproximadamente 200 metros.
A queda do maciço Padrela-Falperra para os vales dos afluentes do Tua processa-se
de uma forma gradual através do planalto de Jales e mais a Norte pelas encostas da
Padrela que se ramificam, criando o relevo acidentado da zona de Tresminas. Nesta, a
existência de algumas manchas quartzíticas, de orientação semelhante, dispersas e
intercaladas por xistos de diferentes tipos e o aparente controlo de linhas de água por
lineamentos, originou um relevo constituído por uma série de cabeços cortados por
vales estreitos. Os sub-afluentes do Douro após o atravessamento da área planáltica,
começam a escavar vales profundos como sucede com o Tinhela e o Curros, já nos
limites do concelho, devido ao facto do Douro constituir o nível de base regional
bastante mais baixo.
A diversidade geomorfológica tem implicações climáticas e hidrológicas. Abaixo dos
400 metros de altitude situam-se as regiões da Terra Quente subcontinental e as da
Terra Quente sub-atlântica, enquanto que acima dos 700 metros se desenham todas
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as superfícies planálticas da Terra Fria. Por sua vez, entre os 400 e os 700 metros
salienta-se a designada Terra de Transição.
Notável ainda a curva de nível dos 1000 metros, em correspondência com o topo da
superfície planáltica, acima da qual já praticamente não há culturas, marcando por sua
vez o limite dos carvalhos e do castanheiro. Entre os 1000 e os 1300 metros
compreendem-se os altiplanos — Barroso-Gerês, Marão-Alvão-Padrela, Montemuro, e
menos expressivamente Montesinho, Coroa, Nogueira e Bornes, que é o meio das
pastagens de altitude.
Exceptuando uma pequena parcela drenada para o rio Cavado, toda a rede
hidrográfica é comandada pelo rio Douro, representando o respectivo curso o nível de
base regional e para o qual convergem todos os importantes afluentes: Sabor, Tua,
Pinhão, da margem direita, Côa e Teja, Torto, Távora, Varosa e Paiva, da margem
esquerda.
O declive do rio Douro, correndo em vale profundamente encaixado em todo o
percurso, é bastante acentuado, variando a altitude entre os 550 metros no limite
montante fronteiriço e 20 metros no limite jusante (confluência do rio Paiva). A rede
hidrográfica secundária de ambas as margens, com origem nos topos planálticos
acima dos 800–1000 metros, corre também em vales bastante encaixados, pelo
menos nas proximidades do Douro.

4.3.2 – Geomorfologia Local
A concessão de “Veral” localiza-se numa encosta da margem direita do rio Tâmega,
na confluência deste com o rio Avelames (afluente da margem esquerda), sendo
rodeada pelas povoações de Veral, Seirós (sobranceiras ao Tâmega) e Canedo
(sobranceira ao Rio Beça).
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A região insere-se no Complexo Serrano da Porvíncia de Trás-os-Montes e Alto
Douro, entre as cotas 900-1000 m (nos cumes do Barroso) e as cotas 300-400 (ao
nível do Tâmega)
A zona de confluência do rio Avelames com o rio Tâmega provoca um entalhe na
superfície topográfica que se manifesta através de vales encaixados em forma de V,
típicos do Complexo Serrano, com desenvolvimento perfeitamente simétrico das
encostas de ambas as margens. O rio percorre um trajecto segundo uma direcção NESW e passando a Este da área de concessão (Figuras 12).
As cotas na região variam entre os 300 e os 900 metros, embora grande parte da área
se estenda entre as cotas dos 400 e dos 700 metros, ou seja se enquadre com a
designada “terra de transição trasmontana”. Somente na zona de confluência entre os
rios Beça e Tâmega e ao longo do leito deste último se alcançam altitudes típicas da
“terra quente trasmontana” (< 400 m) enquanto que a “terra fria” se encontra
representada pelos cumes do Barroso, tendo como vértice de referência o V.G. Santa
Comba (907 m). O declive médio do leito do Tâmega no sector em estudo é de 4 %,
ou seja que se trata de um leito pouco inclinado.
O local onde se instalará a concessão de “Veral” apresenta cotas típicas de zona de
transição (400 – 700 m), sendo que as maiores cotas correspondem às encostas SE
da Serra de Santa Comba (a NW) e as menores às encostas sobranceiras ao Tâmega
(a Sul). A área de exploração da concessão desenvolve-se entre as cotas dos 575 e
dos 635 metros podendo ser designada como sopé de flanco de encosta (Figura 12a).
O mapa de declives da da envolvente à concessão de “Veral” apresenta-se na Figura
13. Embora se trate de uma região com relevos simétricos relativamente ao leito dos
rios Tâmega e Avelames, os declives distribuem-se de forma diversa consoante o
sector. Todo o sector a Sul do Beça e do troço do Tâmega localizado a jusante do
Beça, abrangendo a vizinhança das Povoações de Parada de Monteiros e Soutelo de
Matos, apresenta declives reduzidos podendo por isso ser classificado como planuras
no interior do Complexo Serrano. Características semelhantes apresentam os sectores
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envolventes à povoação de Seirós, até à vizinhança Sul do núcleo de exploração da
concessão, e à povoação de Monteiros. Os restantes sectores caracterizam-se por
relevos íngremes ou alcantilados, sendo que a maioria das encostas sobranceiras ao
Vale do Tâmega se materializam por relevos escarpados.
A área de exploração incluída na concessão de “Veral” apresenta declives variáveis,
marcados pela presença do cume maior da Serra de Santa Comba e pela sua
colocação em sopé de montanha.

4.4 – Solos
A caracterização e classificação dos solos, nos enquadramentos regional e da
envolvente à área do projecto, foram efectuadas com base na seguinte informação:
Para o enquadramento à escala regional utilizou-se preferencialmente a informação
disponível na memória descritiva da “Carta de Solos, Carta do Uso Actual da Terra e
Carta de Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal”, projecto concluído em 1990 e da
responsabilidade conjunta da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e
da empresa Agroconsultores e Coba.
Em complemento, utilizaram-se os dados da Carta de Solos publicada pela FAO e
pela UNESCO, em 1988, bem como os elementos disponíveis referentes às unidadessolo da Carta de Solos de Portugal (SROA, 1970, 1973; Cardoso, 1974) e, com base
neles, relacionaram-se os tipos de solo mais frequentes na região em estudo com os
parâmetros ambientais e factores humanos que mais influenciam a formação e
desenvolvimento dos perfis de alteração, como sendo a topografia, o clima, o
substrato rochoso, a vegetação e as acções antrópicas.
Para o enquadramento à escala do projecto executaram-se levantamentos de
campo que permitiram definir o perfil tipo dos solos locais, determinar as
características morfológicas e estruturais desse perfil tipo, e caracterizar a aptidão dos
solos no que respeita ao seu uso para fins agro-florestais. O reconhecimento
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efectuado permitiu ainda validar alguns dos aspectos de carácter geral reconhecidos
pela cartografia publicada.
A observação dos perfis de solo foi feita directamente sobre taludes de estrada ou
caminhos.

4.4.1 – Enquadramento Regional das Tipologias de Solo
Segundo a carta de solos publicada pela UTAD e pela empresa Agroconsultores e
Coba, em 1990, a zona de confluência entre o rio Avelames e o rio Tâmega é palco do
desenvolvimento de três tipos principais de solo, derivados de granitos e xistos:
antropossolos, cambissolos e luvissolos (Figura 14).
Antroposolos – Como a palavra sugere, a formação destes solos teve uma
influência decisiva das acções do homem. Assim aconteceu, por exemplo, na maioria
dos solos que suportam as vinhas em socalco, os quais seriam originalmente uma
associação de litossolos e cambissolos, dístricos na sua maioria. No seu estado
natural estes solos não permitiriam a instalação da vinha em face da sua pequena
espessura e consequente dificuldade de penetração do sistema radicular e de
armazenamento de volume de água suficiente para suprir as necessidades da planta.
A acção do homem desenvolveu-se no sentido de conseguir um aprofundamento do
solo através de uma mobilização profunda que provocou a desagregação da rocha e a
sua fractura em pedaços de diferentes tamanhos e a mistura do solo pré-existente
com todo o material daí resultante.
Após esta operação o solo passa a ter um perfil formado por uma camada única com
profundidade oscilante entre os 100 e os 150 cm, constituída por uma mistura de
algum solo com blocos rochosos de diferentes tamanhos, numa proporção que
depende da espessura inicial do solo e da dureza da rocha, mas sempre elevada.
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Normalmente, com o decorrer do tempo e devido à acção das máquinas durante as
mobilizações anuais na camada superficial, a que acresce o processo de
meteorização dos pedaços de rocha distribuídos pelo solo, há uma diminuição da
pedregosidade à superfície e ao longo do perfil.
Também porque existe uma maior densidade de raízes na camada superficial e
porque é nessa camada onde se fazem os cultivos anuais, há a tendência para a
formação de um horizonte superficial com características um pouco distintas do resto
do perfil.
Os antroposolos são solos sub-ácidos, de textura grosseira a média, em que dominam
teores elevados de areia fina e limo, elevados teores em elementos grosseiros, baixos
teores em matéria orgânica, e baixos teores em bases.
Cambissolos – Como a palavra sugere, estes solos caracterizam-se por possuírem
uma camada denominada horizonte câmbico (Bw), situado entre a camada superficial
e a camada constituída pela rocha alterada. O horizonte câmbico formou-se por
mudança ou alteração do material mineral pré-existente e sua transformação em
novos minerais que vêm a formar argila. Este processo é acompanhado da libertação
de óxidos e hidróxidos de ferro o que confere uma cor avermelhada a estas camadas.
Correspondem a um grau médio da evolução dos solos.
Estes solos, com maior ou menor espessura, cobrem uma boa parte das encostas de
declives menos acentuados e menos erodíveis e a maioria das superfícies aplanadas,
ao longo de toda a região.
Quando em encostas, estão ocupados por vários tipos de vegetação herbácea e
arbustiva ou por espécies arbóreas mais exigentes e também por lameiros, nas zonas
próximas de linhas de água. Nas áreas de relevo ondulado com declives suaves ou
moderados os cambisolos são utilizados essencialmente para o cultivo de cereais e
batata.
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De acordo com a situação climática em que se formaram e a rocha que lhes deu
origem, apresentam os seguintes grupos e características: (a) cambisolos húmicos formados na zona de influência atlântica mais fria e húmida, acima dos 600 – 700
metros, apresentam teores elevados em matéria orgânica (húmus), são ácidos, têm
texturas ligeiras a médias, sendo os de granitos mais ligeiros. Poderão tomar a
designação de Rankers sempre que a rocha dura estiver a menos de 50 cm de
profundidade; (b) cambisolos dístricos - formados na zona de transição e mesmo na
terra quente, apresentam teores baixos em matéria orgânica e daí a sua cor parda,
amarelada ou avermelhada; são ácidos, com texturas médias a ligeiras, e baixo teor
em bases. Encontram-se topograficamente abaixo dos cambisolos húmicos e
dominam nas áreas cereafíferas do NE, principalmente na zona climática de transição.
São essencialmente derivados de xistos; (c) cambisolos êutricos - idênticos aos
anteriores mas menos ácidos devido à natureza do substrato litológico mais rico em
catiões básicos. Encontram-se principalmente nos maciços de Morais e Bragança e
em algumas áreas do Alto Douro, onde os xistos são mais ricos nesse tipo de catiões
(Ca e Mg).
Luvissolos – Designados por argiluviados no sistema de classificação de Portugal,
caracterizam-se pela presença de um horizonte designado argílico (Bt). Este horizonte
apresenta um elevado teor em argila formada a partir de fenómenos de iluviação que
consiste na deposição de argila em determinado nível, depois de ter sido arrastada por
dissolução em água, a partir de níveis superficiais. Na região, estes solos são
característicos de situações climáticas em que a influência mediterrânea se sobrepõe
à atlântica, uma vez que para a formação de argila e o seu arrastamento e deposição
para camadas inferiores é favorável a ocorrência de baixa ou moderada pluviosidade
no período Outono-Inverno, seguida de uma estação seca bem marcada.
Os luvisolos são solos pouco ácidos ou neutros, apresentando texturas médias a finas,
baixos a muito baixos teores em matéria orgânica, e moderado ou elevado teor de iões
básicos. Sob o ponto de vista químico são os solos mais equilibrados. Fisicamente, e
devido aos elevados teores em argila e baixos em matéria orgânica, são solos
bastante pegajosos e adesivos quando húmidos e duros quando secos, o que dificulta
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os trabalhos de mobilização. Poderão ainda surgir, como foram já encontrados, solos
com perfil semelhante ao dos luvisolos, mas em que existe um baixo teor em bases
(grau de saturação inferior a 50%), sendo por isso mais ácidos do que aqueles, e que
se designam por acrisolos.
Os luvisolos ocorrem fundamentalmente na zona da terra quente mas também na
zona de transição desde que as encostas apresentem declives pouco acentuados ou
se trate de superfícies de relevo ondulado suave. Normalmente, estes solos estão
ocupados com vegetação natural, cereal, olival, vinha e amendoal.

4.4.2 – Enquadramento das Tipologias de Solo à Escala do Projecto
O perfil tipo que com mais frequência surge na envolvente à área do projecto é o de
um luvisolo que apresenta a seguinte sequência de horizontes: A-B-C-R:
Horizonte A – com 20 a 30 cm de espessura, este horizonte é pardo-acinzentado e
franco arenoso evidenciando alguns ou bastantes elementos grosseiros. A estrutura é
granulosa fina e fraca, conferindo ao solo um aspecto friável e pouco rijo. Na base do
horizonte notam-se, por vezes, algumas concreções ferruginosas. O pH varia de 6 a 7.
Horizonte B – este horizonte estende-se em média por cerca de 20 a 40 cm. O solo
é pardo-amarelado, argiloso ou franco-argiloso, apresentando por vezes bastantes
elementos grosseiros, alguns com periferias ferruginosas. A estrutura é prismática
grosseira e média fraca composta de anisoforme subangulosa média a fina moderada.
O solo é muito aderente, muito plástico e firme. O pH varia entre 6.5 e 7.5.
Horizonte C – Este estrato de solo é constituído pelos metassedimentos em
meteorização mais ou menos intensa.
Horizonte R – Rocha sã.
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As características físicas e químicas de solos da área em estudo apresentam-se na
Figura 14a.

4.4.3 – Aptidão dos Solos
Considerações Gerais
A informação utilizada no presente estudo relativa à aptidão dos solos ou aptidão da
terra foi produzida pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em colaboração
com a empresa Agroconsultores e Coba. A Carta de Aptidão da Terra e respectiva
memória descritiva datam de 1990.
Para a elaboração da Carta de Aptidão da Terra (escala 1/100 000) adoptou-se o
sistema de avaliação da aptidão das terras reconhecido pela FAO (FAO, 1976; Dent &
Young, 1981).
A avaliação da aptidão da terra é o processo de determinar a aptidão da terra para
usos específicos, fornecendo opções alternativas de ocupação do solo e permitindo, a
partir da elaboração de cartas de aptidão, um ordenamento equilibrado do território.
Os conceitos básicos do sistema de avaliação são os seguintes: (a) a terra, (b) as
unidades cartográficas (c) e as modalidades ou tipos de uso da terra.
A Terra compreende todos os elementos do meio físico na medida em que estes
afectam o seu potencial de utilização. Assim, a terra inclui, além do solo, os factores
relevantes da litologia, morfologia, clima, hidrologia, cobertura vegetal e fauna, bem
como os resultados da actividade humana.
As unidades cartográficas (de terra) são áreas com características específicas,
possuindo elevado grau de homogeneidade no que respeita a características físicas,
nomeadamente o clima, o relevo e condições topográficas, a litologia, os solos, etc.
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As modalidades de uso da terra, em relação aos quais é feita a avaliação da aptidão
da terra, podem constituir tipos genéricos ou tipos restritos de utilização da terra.
As modalidades genéricas de utilização compreendem as grandes subdivisões do uso
rural ou agrário, como sejam o uso agrícola (em agricultura de sequeiro ou de
regadio), o uso em pastagem (pastagem melhorada ou pastagem natural) ou o uso em
exploração florestal, e usos não rurais como sejam a defesa da vida selvagem, usos
recreativos, entre outros.
Os tipos restritos correspondem a usos específicos, variando o grau de detalhe com a
escala e intensidade do estudo. É o caso, por exemplo, do olival, da vinha do Douro,
da agricultura de sequeiro com base na cultura da batata, etc.
A avaliação da terra tem como um dos objectivos principais a comparação entre
diferentes alternativas de aproveitamento, envolvendo a comparação, para cada caso,
entre os requisitos e limitações desses aproveitamentos e as qualidades e/ou
características da terra relevantes para esses usos.
A avaliação da terra pode ser qualitativa, física quantitativa, ou económica. A avaliação
qualitativa é aquela em que a aptidão da terra para usos alternativos é expressa em
termos qualitativos tais como aptidão elevada, moderada ou marginal, ou sem aptidão,
para

cada

uso

específico,

embora

estejam

presentes

na

sua

apreciação

considerações de ordem económica. A avaliação física quantitativa é aquela que
fornece estimativas quantificadas da produção ou de outros benefícios. A avaliação
económica é aquela que inclui resultados em termos de lucros e perdas para cada uso
ou tipo de terra.
A aptidão da terra a avaliar pode ser corrente ou actual, se ela se refere à terra nas
condições presentes ou actuais, sem grandes melhoramentos, e potencial se ela se
refere à terra após a introdução de melhoramentos importantes.
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Como elementos fundamentais do sistema ou do processo de avaliação temos a
descrição dos tipos de uso (genéricos ou detalhados) em maior ou menor
profundidade, de acordo com a intensidade e objectivos do estudo, e a elaboração de
mapas de aptidão mostrando a aptidão das unidades cartográficas para cada tipo de
uso da terra definido.
O sistema compreende quatro categorias ou níveis de classificação: ordens, classes,
subclasses e unidades. Essas categorias são classificadas separadamente para cada
um dos usos definidos, no que respeita a cada unidade cartográfica. As mesmas
categorias podem ser usadas em avaliações qualitativas, quantitativas ou económicas.
As ordens separam as terras aptas (S), das não aptas (N). As classes indicam o grau
de aptidão dentro da ordem de terras aptas — altamente (S1), moderadamente (S2) e
marginalmente (S3) aptas —, ou se a inaptidão é temporária (N1), com possibilidades
técnicas e económicas de passar a apta com a introdução de melhoramentos, ou
permanente (N2), sem essa possibilidade. As subclasses indicam a natureza ou tipo
das limitações. As unidades são subdivisões das subclasses diferindo em aspectos de
detalhe das suas características de produção ou de práticas da gestão.
Pode considerar-se ainda, ao nível da classe, uma fase condicionalmente apta (Sc),
nas situações em que a terra é apta para determinado uso em condições especiais.
No presente estudo, procedeu-se a uma avaliação qualitativa, corrente e em ralação a
tipos genéricos de utilização.
Modalidades ou Tipos de Utilização
Neste estudo consideraram-se os seguintes tipos genéricos da utilização:
Tipo A – uso agrícola, com culturas anuais e perenes, de sequeiro estreme ou com
regas complementares;
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Tipo P – uso em pastagem melhorada;
Tipo F – uso em exploração florestal e silvo/pastorícia.
Tipo A – Compreende o uso agrícola com base nos sistemas culturais e nas
culturas mais usuais da região, nomeadamente culturas anuais (arvenses) e culturas
perenes (arbóreas e arbustivas) não regadas ou com regas complementares.
As situações mais comuns em que se baseou a classificação da aptidão foram as
seguintes: (a) culturas arvenses em sequeiro extensivo - cereal de Outono/Inverno
(centeio-trigo) durante um ou mais anos, mais frequentemente seguido por pousio com
duração variável, utilizado como pasto natural; (b) culturas arvenses em sequeiro
intensivo - cereal de Outono/Inverno (trigo e centeio), cultura forrageira (azevéns,
trevos, ferrejos) e culturas de Primavera/Verão (batata, milho, feijão) frequentemente
com regas complementares; (c) culturas perenes (arbóreas e arbustivas) - plantações
estremes de castanheiros ou amendoeiras (frutos secos), oliveiras (óleo ou conserva),
macieiras e cerejeiras (frutos frescos) e vinha (vinho), nalguns casos com regas
complementares.
Tipo P – Corresponde a pastagens melhoradas, para pastoreio directo, por vezes
com um corte para fenar, abrangendo as seguintes situações principais: (a) prados
formados a partir de forrageiras seleccionadas - sementeira da azevéns, trevos, etc.,
com preparação do terreno, correcções e adubações; (b) prados formados a partir da
vegetação espontânea - o melhoramento será conseguido através de fertilizações,
mobilizações periódicas, regas de lima, regas estivais complementares e de medidas,
relacionadas sobretudo com o maneio, tendentes a uma selecção das espécies com
maior interesse forrageiro. Estes prados podem situar-se em terra campa ou sob
coberto (de carvalhos, sobreiros, azinheiras, freixos, vidoeiros, etc.). Incluem os
lameiros naturalmente

húmidos

ou

regados

e

os

secadais,

frequentemente por diversas espécies arbóreas (freixos, ulmeiros, etc.).
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estes oriados

Tipo F – Corresponde à exploração florestal e à silvo/pastorícia em pastagens
naturais, abrangendo as seguintes situações: (a) exploração florestal com espécies da
crescimento rápido - pinheiros e outras resinosas, exploradas em regime da corte
raso, e eucaliptos e choupos, em regime da talhadio; (b) exploração florestal estreme
com espécies de crescimento lento - para madeira (castanheiro, carvalhos, vidoeiro,
etc.) e para outros produtos, tais como cortiça, lenha, carvão, etc. (sobreiro, azinheira,
etc.); (c) exploração silvo/pastoril em áreas sub continentais, com pastagem natural
sob coberto de azinheiras, sobreiros, carvalhos, etc.; (d) exploração silvo/pastoril de
pastagens naturais de altitude.
Convenções Cartográficas da Carta de Aptidão dos Solos
Em cada mancha da Carta da Aptidão dos Solos indica-se a aptidão para cada um dos
três tipos de uso considerados (A, P e F). Para simplificação da legenda e da
simbologia relativa à caracterização das manchas, usaram-se símbolos numéricos na
designação de cada classe de aptidão, como se explica a seguir, e não se referiram as
subclasses que vêm indicadas no texto para cada unidade cartográfica.
Assim, os símbolos representando as classes de aptidão para os três tipos de uso são
algarismos com o seguinte significado: o 1 corresponde à classe S1 dos três usos, o 2
à classe S2, o 3 à classe S3, o 4 à classe Sc do uso A e o 0 à classe N dos três usos.
Os algarismos aparecem em cada mancha em grupos de três, correspondendo o
primeiro à aptidão para o uso A (agricultura, com culturas anuais ou perenes, de
sequeiro estreme ou com regas complementares), o segundo à aptidão para o uso P
(pastagem melhorada) e o terceiro à aptidão para o uso F (exploração florestai e/ou
pastagem natural).
Carta de Aptidão dos Solos da envolvente à área do projecto
A Carta de Aptidão dos solos da envolvente à concessão de “Veral” apresenta-se na
Figura 15. Constata-se que, com excepção das zonas envolventes aos povoados, a
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aptidão dos solos é considerada inapta para a prática da agricultura ou o
desenvolvimento de pastagens melhoradas, sendo marginalmente apta para a
produção florestal.
A vizinhança próxima dos povoados Covas do Barroso, Romainho e Penalonga é
caracterizada por solos com aptidão marginal para a prática da agricultura (A3) e
desenvolvimento de pastagens melhoradas (P3) e com aptidão moderada para a
produção florestal (F2). Em terrenos de xisto, a vizinhança das povoações de Covas do
Barroso e Romainho passa a ser coberta por solos inaptos para a prática da
agricultura, o mesmo acontecendo com toda a vizinhança da povoação de Canedo e
Seirós.
Na vizinhança das Povoações de Veral e Monteiros a aptidão dos solos é marginal
para o uso agrícola, moderada para a silvo/pastorícia e boa para o uso florestal.
A totalidade da área da concessão “Veral” é coberta por solos do tipo A0P0F3, ou seja
solos inaptos para os usos agrícola e de silvo/pastorícia e marginalmente aptos para o
uso florestal.

4.4.4 – Uso e Ocupação dos Solos
As ocupações e os usos do solo na envolvente à concessão de “Veral” mostram-se na
Figura 16. Constata-se a dominância de três grupos principais de usos do solo, todos
eles com subgrupos, a saber:
Ocupação Agro-pastorícia – (a) áreas agrícolas, com predomínio dos sistemas
culturais e parcelares complexos desenvolvidos em redor das povoações de Covas de
Barroso, Romainho, Penalonga e Canedo, das culturas anuais de sequeiro que se
estendem em redor e para SE do Veral, e da associação entre culturas anuais e
permanentes que se podem observar na vizinhança de Seirós. (b) áreas de pastagem
produzida dispersas pela região, por vezes em associação com espaços naturais ou
agrícolas.
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Ocupação Florestal – Destacam-se as manchas de resinosas (pinhal), podendo
afirmar-se que as manchas de folhosas (essencialmente carvalhos) se concentram em
redor das povoações e ao longo das linhas de água, nomeadamente a NE de Canedo
e SE de Monteiros.
Ocupação Semi-Natural – A intervenção do homem no uso e ocupação do solo é
indubitavelmente materializada pela presença dos povoados, mas também se
expressa de modo muito significativo através das manchas correspondentes a cortes e
replantações arbóreas associadas a uma intensa actividade de produção florestal.
A antropogeneização da área envolvente à concessão “Veral” por via da produção
florestal intensiva é recorrente, pelo menos desde a década de 1990, conforme
atestam os mapas de alteração de uso que se apresentam nas Figuras 16a e 16b. Na
Figura 16a mostra-se o uso do solo prevalecente na década de 1990, podendo
constatar-se que numa extensa faixa localizada entre Seirós e Romainho já se
procediam a cortes e replantações arbóreas, o mesmo acontecendo em pequenas
manchas distribuídas por sectores a Oeste de Covas do Barroso e Romainho e a Sul
do Veral.
Como se pode observar na Figura 16b essas manchas converteram-se em florestas
de resinosas no final do século XX, mas outras manchas a Este de Canedo e entre
Seirós e Veral foram desbastadas de modo a manter a actividade de produção
florestal que se opera na região.
Trata-se pois de uma zona com uma dinâmica muito activa no que concerne à
intervenção do Homem sobre o seu meio ambiente, intervenção essa que se
manifesta principalmente por desbastes extensos de florestas de resinosas sucedidos
por replantações do mesmo tipo.
No interior da concessão “Veral” e na área de exploração o uso do solo é dominado
por manchas de pinhal sendo que a área de exploração é ocupada por pinhal denso
recente e por matos. Na Foto 1 destaca-se esse mesmo panorama.
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Foto 1 – Vista do núcleo de exploração a partir de Norte, observando-se o pinhal novo
não retanchado e os matos associados.

4.4.5 – Uso do Solo após Desenvolvimento do Projecto
O uso potencial do terreno no qual se insere o projecto de exploração da concessão
“Veral” foi determinado em primeiro plano a partir da classificação de aptidão descrita
na Secção 4.4.3 e ilustrada na Figura 15.
A esta classificação acrescem os parâmetros intrínsecos à própria área que será
intervencionada pela lavra, tais como:
A dimensão e profundidade da corta;
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O volume de material para regularização da depressão escavada;
A existência de terras vegetais para substrato de plantação de espécies arbóreas
de modo a viabilizar a recuperação da base e patamares dos céus-abertos;
A eventual necessidade de recorrer a material de aterro e terras de boa qualidade
nas proximidades da concessão, de forma a possibilitar a modelação e a regularização
localizada do céu-aberto.
Da conjugação entre os factores do meio (classificação de aptidão) e do projecto
resultou a opção pela reconversão da área para uso florestal.

4.5 – Caracterização Climática

4.5.1 – Enquadramento Regional
No plano regional, a área do projecto (concessão de “Veral”) localiza-se na bacia do
rio Douro, que apresenta uma grande diversidade de condições climáticas devido à
sua grande extensão e elevada variedade em termos morfológicos. Podem ser
considerados dois conjuntos climáticos com características bem distintas:
o Sector Oeste, formado aproximadamente pelas sub-bacias do Sousa, Tâmega e
Paiva, podendo estender-se até à sub-bacia do Távora e incluir toda a faixa litoral da
bacia, e que tende a reflectir de forma mais aproximada as condições associadas aos
climas marítimos;
o Sector Este, no qual se destacam as sub-bacias do Tua, Sabor e Côa, e que se
aproxima mais das condições associadas aos climas continentais. Os alinhamentos
das serras do Marão, Alvão e Padrela, na margem norte, e das serras da Arada e de
Montemuro, com extensões para leste até à serra de Leomil na margem sul, fazem a
divisão entre estas duas realidades, constituindo um limite onde a variação das
características dos elementos climáticos é bastante brusca.
Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 90

A área do projecto localiza-se no Sector Oeste da bacia do rio Douro, pelo que a
descrição de incidência regional que se segue reflectirá este enquadramento.
A precipitação anual média na bacia do Douro varia entre um valor máximo de
aproximadamente 2500 mm e um valor mínimo próximo dos 400 mm. A área do
projecto incorpora o grupo das regiões mais pluviosas da zona média–superior do rio
Tâmega abrangendo o triângulo Vila Real–Cabeceiras de Basto–Celorico de Basto.
A distribuição sazonal da precipitação é muito marcada, podendo afirmar-se a este
respeito que a precipitação relativa ao período mais húmido (Outubro/Março) constitui
cerca de 72% da precipitação anual. O valor máximo da precipitação mensal média é
de 191 mm no mês de Janeiro. Os meses de Julho e Agosto são os de menor
precipitação com valores médios de aproximadamente 17–25 mm. Em ano muito seco
a precipitação anual média atinge cerca de 730 mm. Quando comparada esta
precipitação com a correspondente à de um ano muito húmido (3057 mm) verifica-se
que a primeira representa somente 24% da segunda.
No sector Oeste a que pertence a área do projecto as precipitações são bastante mais
frequentes (> 110 dias por ano) e intensas (> 45 dias com P > 10 mm) que no Sector
Este, o que resulta em quantitativos anuais também mais elevados (quase sempre >
1000 mm). A estação seca corresponde geralmente a 4 meses, de Junho a Setembro,
com 50 a 80 mm de défice no mês de Agosto, sendo ainda mais reduzida nas áreas
montanhosas.
A divisão climática da bacia do Douro não se restringe a uma separação Oeste/Este,
sendo possível, em cada um destes sectores, definir novas unidades climáticas
contrastadas.
No Sector Oeste a que pertence a área do projecto é visível o contraste acentuado
entre a faixa litoral, cujas características se alteram gradualmente para o interior até à
confluência com o rio Tâmega, e as áreas coincidentes com as principais serras, que
apresentam características climáticas bastante distintas. Deve ser também destacada
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a área correspondente ao Vale do Tâmega e, principalmente, a Depressão de Chaves
que, devido às baixas altitudes e à posição abrigada, possui características distintas
da área em que se insere. Esta área pode ainda prolongar-se para sul, na margem
esquerda do Douro, pelo sector inferior do vale do rio Paiva, entre as serras da Arada
e de Montemuro.
Nos parágrafos seguintes descrevem-se as características meteorológicas das três
unidades morfo-climáticas do Sector Oeste da bacia do rio Douro: Montanha, Faixa
Litoral e Vale do Tâmega.
Montanha – Nas montanhas do Sector Oeste (serras da Arada e Montemuro, com
prolongamentos até à serra de Leomil, serras do Alvão, Marão e parte da Padrela, e
as serras do limite noroeste da bacia, especialmente as do Larouco e do Barroso), que
constituem no plano regional zonas de maior proximidade à área do projecto, a
precipitação anual média ultrapassa geralmente os 2000 mm, distribuídos por mais de
130 dias ao longo do ano. Atingem-se aqui os valores anuais médios mais elevados,
que podem ultrapassar os 400 mm, tanto em Janeiro como em Fevereiro, distribuídos
por cerca de 18 dias de precipitação em cada um dos meses.
As temperaturas anuais médias são as mais reduzidas, inferiores a 10 ºC, podendo
mesmo descer aquém dos 9 ºC nos topos das principais serras. As amplitudes
térmicas são relativamente reduzidas, em particular devido à atenuação dos extremos
máximos. As temperaturas máximas médias anuais não ultrapassam os 13 ºC e, por
sua vez, as temperaturas mínimas médias anuais situam-se entre 4 e 5 ºC em áreas
restritas das referidas serras.
Nas áreas serranas, correspondentes a altitudes próximas ou acima dos 1000 metros,
o número de dias em que a temperatura desce abaixo dos 0 ºC (de 40 a 60 durante o
ano) é superior ao número de dias em que se excedem os 25 ºC (sempre abaixo dos
40 dias). Estas condições determinam frequentemente a ocorrência de queda de neve
durante o Inverno, podendo ultrapassar-se os 15 dias. No entanto, a cobertura de neve
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apenas se consegue manter por um curto período nestes locais, em geral inferior a 7
dias durante o ano.
Os valores da evapotranspiração potencial anual são, assim, relativamente reduzidos,
não se atingindo os 600 mm nos cumes e ficando abaixo dos 650 mm nas áreas
imediatamente envolventes. Esta situação, conjugada com os elevados quantitativos
de precipitação, dá origem a défices de água reduzidos, inferiores 150 mm anuais, e
excessos bastante elevados, superiores a 1000 mm.
Faixa litoral – Nesta faixa a precipitação anual média não atinge os 1500 mm,
distribuídos geralmente por 110 a 130 dias de precipitação. As temperaturas anuais
médias são moderadas, entre 14 e 14,5ºC, verificando-se aqui as menores amplitudes
térmicas de toda a bacia do Douro devido à atenuação dos valores extremos: as
máximas médias não ultrapassam os 19 ºC e as mínimas médias situam-se acima dos
9 ºC. Também a diferença entre a média do mês mais quente (Julho) e do mês mais
frio (Janeiro) não ultrapassa os 10,5 ºC, o que constitui o valor mais baixo da bacia
hidrográfica do Douro. Verifica-se aqui o menor número de dias com temperaturas
abaixo dos 0 ºC (menos de 7 dias) mas, com excepção das áreas mais elevadas,
também o menor número de dias com temperaturas acima dos 25 ºC (menos de 48
dias). Na faixa litoral os valores da ETP situam-se próximo dos 720 mm, mas
aumentam rapidamente para este ao longo do vale do rio Douro.
Vale do rio Tâmega – Ao longo deste vale, devido à sua situação de abrigo
relativamente às serras do limite noroeste da bacia, as precipitações são relativamente
baixas, no contexto do Sector Oeste da bacia. Merece particular destaque a área da
Depressão de Chaves, com as precipitações mais baixas do Sector Oeste da bacia do
Douro, em geral abaixo dos 800 mm, e em que não se atingem os 100 dias com
precipitação durante o ano. As temperaturas anuais médias são superiores às das
áreas envolventes, atingindo os 12,5 ºC, e ultrapassando a máxima média os 18 ºC.
Os vales do Tâmega e do Paiva e o troço situado entre as serras da Arada e de
Montemuro apresentam valores de ETP superiores a 700 mm. No primeiro caso, a
depressão de Chaves apresenta um défice bastante elevado (cerca de 220 mm) e um
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excesso relativamente reduzido (cerca de 340 mm). Parte desta área apresenta,
assim, maiores semelhanças com as áreas do Sector Este da bacia do que com as
áreas envolventes.
As características dos ventos traduzem a grande variedade de zonas que constituem a
bacia. Com efeito, os locais situados nos topos e nos sectores superiores das
vertentes, principalmente nas expostas aos fluxos marítimos, têm tendência a reflectir
a circulação geral dominante de Oeste e Noroeste, especialmente quanto mais
próximas se encontrarem do oceano. Noutros casos, os locais tendem a reflectir a sua
localização relativamente a qualquer elemento topográfico importante (divergência dos
fluxos por acção das áreas montanhosas ou canalização ao longo dos principais
vales). Importante é, também, a influência da posição topográfica na ocorrência de
calmas. São os locais situados nos fundos de vale e de depressões, ou a sul e
sudeste das principais serras, que possuem uma maior frequência de calmas, superior
a 20% e, não raramente, ultrapassando os 25%. É também nestas áreas que a
velocidade média anual é mais fraca, ficando aquém dos 10 km/h para a generalidade
dos rumos. Pelo contrário, junto ao litoral e nas áreas mais elevadas a frequência das
calmas não excede os 8% e a velocidade média anual do vento ultrapassa os 15 km/h
para quase todos os rumos. As modificações estacionais mais evidentes traduzem-se
na diminuição acentuada das velocidades médias dos vários rumos e no aumento da
componente de noroeste (ou direcções adjacentes) na passagem do mês de Janeiro
para o de Julho.

4.5.2 – Análise de Meteoros Essenciais na Envolvente à área do projecto
Nos parágrafos seguintes apresenta-se uma análise de cariz espaço-temporal e
sazonal, à escala da área do projecto, de meteoros essenciais à descrição climática de
uma região, como são a precipitação, a temperatura e a velocidade/direcção do vento.
Precipitação – A distribuição espacial da precipitação anual média na envolvente à
área do pedido de concessão “Veral” apresenta-se na Figura 17, tendo a mesma sido
produzida a partir de dados de séries longas (> 30 anos) relativas a sete estações
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meteorológicas (Quadro 12). Os dados de base que permitiram desenhar a Figura 17
foram obtidos a partir do site www.snirh.inag.pt.
Quadro 12 – Estações seleccionadas para a análise climática de proximidade.
Código

Nome

M (m)

P (m)

Z (m)

03L/03G

Boticas

238949

524206

501

04J/01G

Caniço

240129

520047

629

04J/03UG

Couto Dornelas

224429

518737

679

04J/05U

Gondiães

224299

513497

649

04K/01UG

Ribeira Da Pena

229076

506418

376

03K/08UG

Vilar Do Porro

233293

522017

822

03K/07UG

Alturas Do Barroso

225761

525689

1068

A precipitação anual média é bastante elevada em toda a região, crescendo no
entanto significativamente de NE (Boticas com 1191 mm/ano) para SW (Ribeira de
Pena com 2253 mm/ano).
Na área coberta pela concessão “Veral” a precipitação anual atinge valores entre 1600
e 1700 mm.
Não obstante estarmos em presença de uma região pluviosa, a precipitação anual
sofreu um decréscimo significativo nas últimas quatro décadas, conforme se pode
observar no gráfico relativo à estação de Vilar do Porro (Figura 17a). Na vizinhança
desta estação a precipitação decresceu a um ritmo médio de 35 mm/ano, de valores
próximos dos 2350 mm/ano em 1958 para valores próximos dos 1000 mm/ano em
1995.
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19
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19

19
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19
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19

19

19

77

76

78

19

19

19

74

75
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19

19

72

19

70

71

19

19

19

68

69

67

19

19

19

65

66

64

19

19

19

62

63

61

19

19

60

19

59

19

19

19

58

0
Ano

Figura 17a – Variação da precipitação anual na vizinhança da estação Vilar do Porro
no período 1958-1995.
A variação sazonal da precipitação apresenta-se na Figura 17b. As estações
representadas são as que apresentam valores extremos da precipitação anual na
região (Boticas e Ribeira de Pena). O período de ocorrência de maior pluviosidade
decorre de Novembro a Março, com precipitações claramente acima dos 100 mm/mês,
enquanto que os meses de Julho a Setembro representam o período de menor
ocorrência de queda de chuva, com precipitações inferiores a 50 mm/mês. Os meses
de Outubro e Abril-Junho constituem períodos de transição.
A estação de Ribeira de Pena apresenta um quantitativo em precipitação anual que é
mais do dobro do registado em Boticas. É um facto curioso, no entanto, que o Outono
em Boticas é sistematicamente mais pluvioso que o mesmo período em Ribeira de
Pena, atingindo-se uma diferença média de precipitação entre as duas estações, no
período Setembro-Dezembro, próxima dos 10 mm/mês. Nas restantes épocas do ano
a diferença média de precipitação entre as estações meteorológicas de Boticas e
Ribeira de Pena é cerca de 20 mm/mês, sendo o diferencial agora favorável a Ribeira
de Pena.
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Figura 17b – Variação sazonal da precipitação nas estações meteorológicas de
Boticas e Ribeira de Pena.
Temperatura – A distribuição espacial da temperatura média anual na envolvente à
área do projecto mostra-se na Figura 18. Observa-se um incremento da temperatura
de NNW para SSE com os valores mais baixos a rondar os 7.5 ºC (Alturas do Barroso)
e os mais altos os 15.0 ºC (Ribeira de Pena). Na zona coberta pelo projecto o intervalo
de valores indicado pela Figura 18 é 12.5 – 15.0 ºC.
A exposição das encostas desenvolve nuances de temperatura que normalmente se
traduzem em valores mais baixos associados às encostas expostas a Norte–Nascente
e valores mais altos associados às encostas expostas a Sul–Poente.
O Mapa de exposição de encostas da envolvente à concessão “Veral” ilustra-se na
Figura 19.
A Figura 19 põe em evidência uma clivagem longitudinal entre encostas expostas
predominantemente a NE-Norte-NW na margem esquerda do rio Tâmega e encostas
planas ou expostas a SE-Sul-SW na margem direita.
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A

concessão,

localizada

na

margem

direita

do

Tâmega,

é

caracterizada

essencialmente por encostas expostas a SE-Sul-SW, embora algumas se exponham a
Este e até NE, nomeadamente no núcleo de exploração.
Vento – O vento é uma grandeza vectorial e como tal apresenta 3 componentes (x,
y, z) sendo que a sua resultante determina a direcção do vento em cada instante. Os
ventos

mostram

variações

espaciais

significativas

em

consequência

das

particularidades orográficas.
No caso da envolvente à área do projecto a análise da velocidade e direcção dos
ventos foi feita com base nos registos das estações de Vilar do Porro e Couto de
Dornelas cuja identificação e dados de localização se mostram no Quadro 12.
Na Figura 20a ilustra-se a variação sazonal da velocidade do vento, que em termos
médios ronda os 4.2 km/h, podendo atingir 7 km/h em Vilar do Porro em Abril. A
análise da Figura 20a não permite o estabelecimento de diferenças significativas entre
as velocidades do vento nas diferentes épocas do ano, apenas que os maiores valores
se observam em Março–Abril (Couto de Dornelas) e Abril–Maio (Vilar do Porro).
O vento mais frequente sopra do quadrante NW (32,6%), seguindo-se o quadrante N
com uma frequência bastante inferior (14,1%). Os períodos de calmaria (C) atingem os
17,6%, sendo praticamente nula a ocorrência na região de ventos intensos. A Figura
20b ilustra a frequência do vento nos oito rumos
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Figura 20a – Variação sazonal da velocidade do vento na envolvente à área do
projecto.
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Figura 20b – Frequência do vento nos oito rumos considerados.
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4.6 – Recursos Hídricos

4.6.1 – Enquadramento Regional
No plano regional, a análise do descritor “Recursos Hídricos” socorreu-se da
informação constante no Relatório Final do Plano de Bacia relativo ao Sector
Português da Bacia Hidrográfica do Rio Douro, que se reporta a 30 de Março de 2001.
De um modo sintético o referido relatório conclui que as disponibilidades hídricas no
Sector Português da Bacia Hidrográfica do Rio Douro, em regime natural, estão
essencialmente dependentes da forma como a precipitação se distribui no espaço e no
tempo, e que isso se deve basicamente ao facto dos aquíferos terem uma reduzida
capacidade de armazenamento o que implica uma resposta relativamente rápida do
escoamento à ocorrência da precipitação e praticamente uma não realização de
regularização inter anual subterrânea.
Nos parágrafos seguintes explicita-se o modo como se pode proceder à
sistematização das disponibilidades hídricas na bacia portuguesa do rio Douro,
começando por se apresentar no Quadro 13 os valores anuais médios dos
parâmetros mais representativos do balanço hídrico para as sub-bacias que a
constituem,

a

saber:

Precipitação

(P),

Evapotranspiração

Potencial

(ETP),

Evapotranspiração Real (ETR), Excesso Hídrico (SH), Deficit Hídrico (DH), Recarga
dos Aquíferos (R) e Escoamento (Q).
Uma análise detalhada do Quadro 13 permite concluir que os valores anuais médios
do escoamento variam significativamente entre as sub-bacias do sector ocidental e
interior da bacia. Duma forma expedita, configuram-se duas zonas separadas
sensivelmente pela isolinha dos 500 mm de escoamento, uma com disponibilidades
hídricas específicas muito razoáveis, atingindo um máximo de 1230 mm/ano, e outra
com fracas disponibilidades atingindo um mínimo de 130 mm/ano.
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Quadro 13 – Parâmetros essenciais do balanço hídrico relativos a sub-bacias do rio
Douro. Fonte: Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Douro, Relatório Final, 2001.

P

ETP

ETR

SH

DH

R

Bacia

Área
km

mm

mm

mm

mm

mm

mm

hm

3

mm

Aguiar

272.9

637.72

1054.5

453.8

183.9

600.7

13

44.2

162

Mosteiro

205.4

649.76

1038.8

527

122.7

511.8

14.6

35.4

172

Agueda

249.1

665.74

1032.2

451.9

213.9

580.3

15.4

45

181

Sabor

3312.7

727.27

1017.1

604.5

122.8

412.6

19.9

744.2

225

Coa

2521

775.05

1007.4

456.8

318.3

550.6

22

609.2

242

2

Q

Teja

201.7

801.35

1010

635.2

166.1

374.8

25.2

51.3

254

Torto

218.2

825.76

1003.6

640.6

185.2

363.1

27.1

57.3

263

Távora

532.3

919.34

993.4

618.8

300.5

374.6

32.1

164.6

309

Tua

3122.8

926.24

1034.4

648.4

277.8

385.9

31.9

988.1

316

Tedo

172

1078.1

987.5

632.7

445.4

354.9

41.5

69.5

404

Vale do Douro

2589.2

1017.06

1010.7

481.2

535.8

529.5

38

1058.4

409

Pinhão

276.7

1191.75

1013.4

570.3

621.5

443.2

49.4

131.5

475

Mangas e Valadares

211.4

1463.88

993.4

512

951.9

481.4

67

144.5

684

Tâmega

2649.2

1443.19

970.7

617.8

825.4

353

63.4

1906.1

719

Corgo

469.1

1498.77

1010.6

474.5

1024.2

536

66.9

360.6

769

Varosa

332.5

1568.09

1001.4

695

873.1

306.4

69

260.4

783

Sousa

555.1

1582.43

915

606.6

975.8

308.4

73.1

455.9

821

Paiva

795.2

1630.26

1009.1

546.8

1083.5

462.3

73.5

696.6

876

Arda

167.9

1783.37

1031.6

454.7

1328.6

576.9

82.4

173.2

1031

Tendo em conta esta clivagem hidrológica definiram-se dois conjuntos de bacias
hidrográficas (Quadros 14a,b), que se assumem como áreas de homogeneidade
dentro do sector português da bacia portuguesa do Douro:
O Grupo Hidricamente Mais Pobre, constituído pelas bacias com disponibilidades
hídricas (escoamento total) inferiores à média da região, e que designaremos Região
Interior (Quadro 14a);
O Grupo Hidricamente Mais Rico, constituído pelas restantes bacias hidrográficas,
com disponibilidades hídricas (escoamento total) superiores à média da região, e que
designaremos Região Atlântica (Quadro 14b).
A área do projecto localiza-se no grupo hidricamente mais rico.
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Quadro 14a – Precipitação e escoamento fluvial nas sub-bacias da “Região Interior”.

Bacia

P

Q

Q/P

(mm)

(mm)

(%)

Aguiar

638

162

25.4

Mosteiro

650

172

26.5

Águeda

666

181

27.2

Vale do Douro a montante da Régua

718

213

29.7

Sabor

727

225

30.9

Côa

775

242

31.2

Teja

801

254

31.7

Torto

826

263

31.8

Távora

919

309

33.6

Tua

926

316

34.1

Tedo

1078

404

37.5

Média

793

249

31

Quadro 14b – Precipitação e escoamento nas sub-bacias da “Região Atlântica”.

Bacia

P

Q

Q/P

(mm)

(mm)

(%)

Pinhão

1189

475

39.9

Tâmega
Vale do Douro a jusante da
Régua
Mangas e Valadares

1443

719

49.8

1455

693

47.6

1464

694

47.4

Corgo

1499

769

51.3

Varosa

1568

783

49.9

Sousa

1582

821

51.9

Paiva

1630

862

52.9

Arda

1783

1031

57.8

Média

1513

761

50

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 102

O primeiro grupo de bacias hidrográficas constitui uma região com cerca de 12300 km2
(≈ 65% da área da bacia) e dispõe em termos médios de disponibilidades hídricas
específicas (cerca de 249 mm/ano) pouco superiores às do país hidricamente mais
seco da Europa, a Espanha com cerca de 220 mm/ano. O segundo grupo de bacias
hidrográficas constitui uma região com cerca de 6500 km2 (≈ 35% da área da bacia) e
dispõe em termos médios de disponibilidades hídricas específicas (cerca de 761
mm/ano) um pouco superiores às do país hidricamente mais rico da Europa, a Irlanda
com 720 mm/ano. Como corolário desta clivagem, em termos de disponibilidades
hídricas, estas regiões apresentam-se também distintas, em termos socio-económicos.

4.6.2 – Enquadramento Local: Hidrografia, Hidrologia e Hidrogeologia
Hidrografia
A concessão do Veral localiza-se na vizinhança da confluência entre dois rios de
Média dimensão (Avelames e Tâmega), sendo abrangida por um conjunto de
pequenas bacias hidrográficas cuja representação se faz na Figura 21. Trata-se de
bacias de pequenos ribeiros (Corgos), designados Corgo das Águas Férreas, Corgo
do Figueiredo, Corgo do Picoto, Corgo do Rego, e Corgo do Salgueirão. As áreas
destas pequenas bacias variam entre 38 hectares (Corgo do Figueiredo) e 359
hectares (Corgo das Águas Férreas.
A drenagem na envolvente ao Núcleo de Exploração da concessão faz-se através da
bacia do Corgo do Picoto. Tomando em consideração as características específicas do
relevo no interior desta bacia, ela pode ser dividida num conjunto de sub-bacias,
designadas Norte, Centro e Este, (Figura 21a). Observa-se que a circulação
superficial a partir do núcleo de exploração se faz pelo sector Sul da sub-bacia Norte e
pela sub-bacia Sul, passando a sul da povoação do Veral.
A rede de drenagem na bacia do Corgo do Picoto apresenta um desenvolvimento
semelhante à configuração de uma árvore, com os tributários a distribuírem-se em

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 103

todas as direcções sobre a superfície do terreno, confluindo segundo ângulos agudos
— padrão dendrítico.
A ordem dos cursos de água reflecte o grau de ramificação ou bifurcação da rede
hidrográfica, permitindo a sua hierarquização. De acordo com Strahler (1981), os
canais sem tributários são considerados de ordem 1. A junção de dois segmentos de
ordem 1 origina um canal de ordem 2, que se prolonga até se encontrar com outro
segmento da mesma ordem, de cuja união nascerá um canal de ordem 3, etc.
Como se pode observar na Figura 21a o Corgo do Picoto constitui uma linha de água
de ordem 3. A poligonal do núcleo de exploração não é atravessada por nenhuma
linha de água sendo rodeada a Norte e a Sul exclusivamente por linhas de água de
ordem 1.
Regra geral, relativamente ao escoamento as linhas de água de 1a ordem apresentam
geralmente escoamento efémero, as de 2a ordem escoamento intermitente e as de
ordem superior a 3 escoamento perene. Esta situação foi efectivamente verificada na
linha de água, com a observação de circulação em Setembro de 2009, em pleno
período estival, somente no troço de 3ª ordem (Figura 21a), abaixo da cota 320
metros.
Escoamento Fluvial e Recarga de Aquíferos
A caracterização hidrológica da área em estudo recorreu ao modelo computacional de
base SIG designado ArcSWAT. A descrição resumida desse modelo apresenta-se nos
parágrafos seguintes.
A modelo ArcSWAT (Winchell et al., 2008) simula caudais fluviais tendo por
informação de base dados climatológicos diversos (precipitações, temperaturas,
velocidade do vento, radiação solar e humidade relativa) e informação sobre as
características físicas da bacia hidrográfica (topografia, rede de drenagem, solos) e
sobre a sua cobertura vegetativa/uso.
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O conjunto de ferramentas incorporado no ArcSWAT opera como um módulo do
software ArcGIS, podendo ser descarregado gratuitamente da Internet a partir de
http://www.brc.tamus.edu/swat/.
O módulo ArcSWAT é constituído por um conjunto de 6 menus, todos eles com
submenus (Figura 22). Para iniciar um novo projecto executa-se a opção New SWAT
Project do menu SWAT Project Setup.

Figura 22 – O módulo ArcSWAT.
Após definido o projecto, o ArcSWAT procede ao delineamento do padrão de
drenagem, por defeito a partir da leitura e interpretação do modelo digital do terreno
que abrange a área em estudo, sendo a densidade hidrográfica (resolução
morfológica) seleccionada pelo utilizador. No final desta operação o ArcSWAT
desenha um conjunto de linhas de água e suas intersecções, esboçando também a foz
e o contorno das bacias e das sub-bacias. Complementarmente, caracteriza as subbacias relativamente às suas propriedades geométricas (comprimento, largura, área,
perímetro, declive médio, etc.). As ferramentas que procedem a estas operações
executam-se a partir da opção Automatic Watershed Delineation do menu Watershed
Delineator.
Tendo localizado os cursos de água a montante da foz de cada bacia da área em
estudo e associado a cada curso as respectivas sub-bacias, o ArcSWAT avança
caracterizando as sub-bacias relativamente ao uso e características do solo e à
topografia, utilizando para tal a opção Land Use/Sois/Slope Definition do menu HRU
Analysis, subdividindo-as de seguida em unidades de resposta hidrológica (URH) que
constituem sectores da sub-bacia homogéneos relativamente àqueles parâmetros.
Nesta última operação utiliza-se a opção HRU Definition do mesmo menu HRU
Analysis.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 105

Após delimitação e caracterização geométrica e hidrológica das sub-bacias e URH o
ArcSWAT caracteriza estas unidades de terreno relativamente ao clima, utilizando
para tal a opção Weather Stations do menu Write Input Tables. O modelo possibilita a
utilização de séries de dados registados em estações udométricas e/ou climatológicas
localizadas no interior e/ou vizinhança da área em estudo ou, na falta total ou parcial
destes dados, a utilização de séries derivadas de dados estatísticos associados a
estações climatológicas localizadas o mais próximo das bacias. Neste último caso, o
ArcSWAT recorre ao designado gerador de dados climáticos.
No final da caracterização geométrica, hidrológica e climatológica procede-se ao
cálculo das componentes do escoamento associadas a cada URH recorrendo a
equações de balanço de água e a modelos de fluxo adaptados às condições de
escoamento superficial, sub-superficial e subterrâneo, sendo de seguida conduzidos
os respectivos volumes de água até às linhas de água e ao longo destas até ao ponto
mais a jusante da bacia no qual é contabilizado o valor global do caudal. Todos estes
cálculos são executados pela opção Run SWAT do menu SWAT Simulation.
Os resultados obtidos podem ser gravados numa base de dados devendo para tal ser
executada a opção Read SWAT Output do mesmo menu SWAT Simulation.
O fluxograma geral de execução do ArcSWAT ilustra-se na Figura 23. Os resultados
relativos ao escoamento anual nas bacias e sub-bacias da vizinhança da área em
estudo, assentes nos dados já apresentados relativos ao clima (Figuras 17 e 18),
topografia (Figura 12), aos solos (Figura 14) e uso/ocupação da terra (Figura 16),
apresentam-se na Figura 23a.
O escoamento anual varia entre 500 mm e 1300 mm. As bacias localizadas a NE são
as que apresentam maior escoamento (700 – 1300 mm/ano), enquanto que as
localizadas a SW apresentam menores caudais (não ultrapassam os 900 mm/ano). Tal
como seria de esperar, devido à acumulação do fluxo, as sub-bacias terminais de cada
bacia são as que apresentam o maior escoamento.
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Modelo
Digital de
Terreno
Resolução
Morfológica
Padrão de
Drenagem
Ponto
Jusante
Bacia e
Sub-bacias

Solos
Uso do Solo
Declives

Caracterização
Morfológica,
Hidrológica e
Climática

Unidades de
Resposta
Hidrológica

Dados
Climáticos
Balanços de
Água e
Modelos de
Fluxo

Caudais
Fluviais
Simulados

Figura 23 – Fluxograma geral de execução do modelo SWAT. Adaptado de Caetano e
Pacheco 2008.
O cálculo do balanço hídrico pelo ArcSWAT, à escala à escala da bacia do Corgo do
Picoto, mostra-se no Quadro 15. A infiltração é cerca de 28% da precipitação total,
valor que em termos de recursos hídricos pode ser considerado moderado. O tempo
de resposta do aquífero à infiltração pode deduzir-se a partir do desfasamento
temporal entre a infiltração e o escoamento subterrâneo. Em função da maior ou
menor carga hidráulica sobre o aquífero estima-se em cerca de quatro meses o tempo
que uma parcela de água que cai sobre a bacia leva a provocar aumento do
escoamento subterrâneo (Figura 23b).
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Quadro 15 – Balanço hídrico à escala da bacia do Corgo do Picoto.

Mês
Prec
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Total

100.5
136.0
161.6
166.8
172.4
120.7
92.0
75.9
50.3
13.5
13.0
51.9
1154.6

Dados
Esc
Fluvial
18.3
55.4
105.8
131.3
156.2
117.0
80.5
53.9
31.8
15.1
8.7
9.1
783.0

Balanço
ETP

EscSub

EscSup

61.8
27.4
17.5
17.9
18.3
35.2
49.9
76.8
105
133.4
120.7
90.6
754.5

10.8
6.5
8.9
27.7
12.7
50.7
50.3
51.2
47.9
34.1
14.4
9.6
324.9

6.5
45.7
90.7
95.9
134.3
59.5
25.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
458.1

Inf.
Total
43.9
82.9
65.8
65.0
15.8
30.8
20.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
324.9

90.0
EscSub

80.0

Inf. Total
70.0

(mm)

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Mês

Figura 23b – Desfasamento temporal entre a infiltração e o escoamento subterrâneo.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 108

Hidrogeologia – Caracterização Regional
Os recursos hídricos subterrâneos desempenham um papel importante tanto no
abastecimento das populações como na origem de água para a agricultura e a
indústria. Aqueles recursos quase sempre constituíram as primeiras origens de água,
tendo mantido esse desempenho em muitas regiões, até há pouco tempo, e
mantendo-o ainda noutras. Mesmo em zonas onde as águas subterrâneas são
escassas, elas podem ser fundamentais, na ausência de outros recursos hídricos
economicamente mobilizáveis, permitindo assegurar o abastecimento de núcleos
urbanos ou industriais de pequena dimensão, de explorações agro-pecuárias e do
regadio de pequenas explorações agrícolas.
O território nacional encontra-se dividido em quatro grandes domínios ou unidades
hidrogeológicas, denominadas Maciço Antigo, Orla Meridional, Orla Ocidental e Bacias
do Tejo e Sado, contendo cada uma diversos sistemas aquíferos cuja definição se
apresenta de seguida.
Considera-se como sistema aquífero um domínio espacial, limitado à superfície e em
profundidade, no qual existe um ou vários aquíferos, relacionados ou não entre si, mas
que constitui uma unidade prática para a investigação ou exploração. Um aquífero é
uma unidade geológica que contém água e que a pode ceder em quantidades
economicamente aproveitáveis.
De acordo com os conceitos acima referidos, existem zonas dentro de cada unidade
hidrogeológica

onde

não

foi

definido

qualquer

sistema.

Tal

não

significa

necessariamente a inexistência de aquíferos, mas apenas que estes têm uma
importância pequena, de carácter local, sobretudo quando comparados com sistemas
aquíferos próximos, com importância regional.
As bacias hidrográficas dos corgos que circundam a concessão de “Veral”, localizamse na unidade hidrogeológica designada “Maciço Antigo”, porém encontra-se
significativamente afastada de qualquer sistema aquífero com características
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específicas, sendo que o mais próximo é o designado “Veiga de Chaves”. A
concessão “Veral” localiza-se a mais de 25 km para SW deste sistema aquífero.
A circulação nos tipos litológicos que constituem a concessão de “Veral” é, na maioria
dos casos, relativamente superficial, condicionada pela espessura da camada de
alteração e pela rede de fracturas resultantes da descompressão dos maciços. Na
maior parte das situações a espessura com interesse hidrogeológico é da ordem dos
70 a 100 metros, embora alguns acidentes tectónicos de maior expressão possam dar
origem a circulação mais profunda.
O tipo de captação predominante na região em estudo ainda é a galeria de mina, que
tem

sido

tradicionalmente

utilizada

em

zonas

constituídas

por

rochas

de

permeabilidade baixa, sendo também adequada a áreas com relevo vigoroso. Outros
tipos de captações tradicionais são os poços de grande dimensão e o aproveitamento
de nascentes, embora actualmente se verifique a tendência para estes serem
progressivamente substituídos por furos verticais em virtude das tecnologias correntes
permitirem a sua construção por um custo relativamente vantajoso.
Como nas rochas cristalinas que afloram na área da concessão a circulação da água
se faz sobretudo numa camada superficial constituída por rochas alteradas e/ou
fracturadas, os níveis freáticos acompanham bastante fielmente a topografia e o
escoamento dirige-se em direcção às linhas de água, nas quais subsequentemente se
dá a descarga. Por outro lado, os mesmos níveis freáticos são muito sensíveis às
variações observadas na precipitação.
Verifica-se vulgarmente que as captações implantadas em metassedimentos idênticos
aos aflorantes na área da concessão apresentam produtividades da ordem dos 1.5 l/s,
significativamente superiores às dos granitos que não ultrapassam os 0.2 l/s. Em
grande parte dos casos a produtividade mais elevada nos metassedimentos foi
associada à intrusão nestas rochas de filonetes de quartzo. As transmissividades,
como seria de esperar, são normalmente bastante baixas, situando-se entre 3.5 e 36
m2/dia.
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Hidrogeologia – Caracterização Local de Emergências
O número de nascentes que emerge em maciços fracturados depende de inúmeros
factores,

de

entre

os

quais

se

podem

destacar

o

clima

(precipitação,

evapotranspiração, exposição das vertentes), geomorfologia, litologia, fracturação e
orientação e intensidade do campo de tensões actual. Os diversos factores
interactuam de forma efectiva, de tal modo que, em alguns casos, só é possível
chegar a conclusões através de uma análise combinada de todos ou parte deles. Por
exemplo, litologias idênticas em regiões distintas podem apresentar densidades de
nascentes significativamente diferentes, facto que poderá encontrar explicação se
atendermos à densidade de fracturação que afecta a litologia em cada região, se
compararmos a geomorfologia dessas regiões ou as precipitações que nelas ocorrem,
etc.
Portugal Ferreira e Pacheco (1997) relacionaram o aparecimento de nascentes com
factores litológicos e estruturais numa área onde afloram metassedimentos do Silúrico
(serra da Padrela); determinaram densidades de nascentes (NA = Número de
nascentes por km2 de área de afloramento) em quartzitos (NA =3.2), filádios (NA =2.1)
e xistos negros (NA =1.1); concluíram que as nascentes se ligam preferencialmente a
fracturas com baixo ângulo relativamente ao campo de tensões actual, fracturas
diagonais, produzidas por tensões de cizalhamento desenvolvidas durante as diversas
fases de dobramento hercínico, e fracturas recentes, correspondentes a azimutes
alpinos.
Alencoão (1998) estudou com detalhe a influência da litologia, fracturação, morfologia
e exposição das vertentes sobre a ocorrência de nascentes na bacia hidrográfica do
rio Pinhão, concluindo basicamente o seguinte:
Litologia - A densidade de nascentes nos granitos (NA =3.8), aflorantes na metade
norte da bacia, é claramente superior à densidade observada nas formações do
Complexo Xisto Grauváquico - CXG (NA =1.9) que afloram na metade sul. Fez-se no
entanto notar que a diferença de valores entre os granitos e o CXG poderá também
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reflectir o facto dos granitos se situarem a altitudes mais elevadas onde ocorrem
maiores precipitações. A densidade de nascentes é maior quando o contacto entre os
granitos e o CXG é discordante (NA=4.1 para contactos discordantes e NA=2.9 para
contactos concordantes).
Fracturação - A densidade de nascentes é maior nas áreas de maior densidade de
lineamentos fotointerpretados, que ocorrem nas zonas de afloramento de granitos. Em
zonas atravessadas por grandes acidentes tectónicos, a densidade de nascentes é
maior, em termos relativos, do que a correspondente densidade de lineamentos. A
distribuição de nascentes pelas classes de orientação dos lineamentos é claramente
influenciada pelo comprimento total de cada classe.
Morfologia - Quer nos granitos quer no CXG, as nascentes ocorrem preferencialmente
entre os 40 e os 100 m abaixo da presumida zona de recarga; nos granitos, o maior
número de nascentes surge quando a diferença de altitude é 40 m enquanto que no
CXG essa diferença aumenta para os 70 m, facto que poderá estar relacionado com a
maior profundidade da zona saturada no CXG, consequência da sua menor
permeabilidade (nos granitos, com densidade de fracturação maior e uma capa de
alteração mais espessa, a superfície potenciométrica estará mais elevada, permitindo
a condução da água a menores diferenças de altitude). A ocorrência de nascentes é
fortemente determinada pela presença de linhas de água; nos granitos, 58% das
nascentes ocorre na vizinhança das linhas de água e nos xistos esse valor sobre para
73%.
Exposição das Vertentes - Esta influência é modesta. Sob o ponto de vista climático,
seria previsível que as vertentes viradas a Este, mais abrigadas dos ventos
dominantes (W e NW), fossem mais secas e portanto menos favoráveis ao
aparecimento de nascentes. Mas tal não se verifica. O que pode observar-se é que o
maior número de nascentes surge associado aos quadrantes que são ortogonais às
principais direcções de fracturação.
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Para o presente estudo, foi elaborado um inventário de pontos de água com o
objectivo essencial de se conhecer a distribuição das emergências naturais em redor
da concessão e, se possível, relacioná-la com algum factor topográfico, climático ou
outro.
A distribuição das 7 nascentes inventariadas apresenta-se na Figura 24. As
respectivas coordenadas de localização, no sistema Hayford-Gauss com origem no
Ponto Central, apresentam-se no Quadro 16.
Quadro 16 – Coordenadas de localização das nascentes inventariadas. M –
meridiana; P – perpendicular; D – distância ao centro geométrico do núcleo de
exploração.
Nr

M (m)

P (m)

Cota (m)

D (m)

1

34138.9

34138.9

520.7

757

2

34323.9

34323.9

469.2

1055

3

34396.1

34396.1

480.5

957

4

33547.8

33547.8

476.0

1380

5

33490.7

33490.7

408.4

1755

6

33490.7

33490.7

664.3

893

7

35782.4

35782.4

325.6

1475

Na Figura 24, além das nascentes, representam-se as sub-bacias dos corgos que
abrangem a área da concessão através do seu declive médio (em %). É sugestivo o
facto de 5 das 7 nascentes se localizarem nas sub-bacias de menor declive (27-35%)
e somente duas se localizarem nas sub-bacias de maior declive (40-45%). Em termos
de circulação hidráulica, este resultado pode ter a seguinte interpretação: (a) nas
zonas de maior declive, os circuitos hidráulicos de tendem a verticalizar-se
favorecendo a infiltração a maiores profundidades, só permitindo a emergência da
água ao nível do circuito regional (leito do rio Tâmega); (b) há medida que o declive
diminui os referidos circuitos encurvam-se na direcção da superfície topográfica
permitindo a emergência precoce, ou seja, ao nível do circuito local (linha de água
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tributária) Na bacia do Corgo do Picoto não foi inventariada nenhuma nascente,
apenas registada a drenagem permanente ao nível da linha de água, conforme
representado na Figura 21a.
As nascentes inventariadas localizam-se a distâncias consideráveis do núcleo de
exploração da concessão do “Veral” (757 – 1755 metros, conforme assinalado no
Quadro 16).
Qualidade da Água
Os aquíferos instalados em rochas cristalinas como aquelas que afloram na
concessão de “Veral” são bastante vulneráveis a determinados tipos de contaminação.
Como a circulação se faz em grande parte em fissuras, a velocidade de circulação
pode ser elevada e o poder de filtração do meio é reduzido. Assim, é natural que
muitas das captações sejam afectadas por contaminação microbiológica, o que aliado
à dispersão das captações e consequente dificuldade de controlo dos processos de
desinfecção constitui uma das grandes dificuldades de gestão dos recursos hídricos
subterrâneos nestes meios.
Por outro lado, o facto de se tratar de pequenos aquíferos com escasso poder
regulador torna-os muito vulneráveis a outros contaminantes de origem antropogénica,
nomeadamente os que resultam de actividades agrícolas.
Para caracterizar a qualidade da água utilizaram-se os dados disponíveis relativos à
estação de monitorização mais próxima da área em estudo e pertencente à bacia do
Tãmega: a estação 04L/03 – Foz do Vidago. Complementarmente, caracterizou-se
quimicamente (elementos maiores) a água do Corgo do Picoto, que drena a área do
núcleo de exploração.
Para a água da estação 04L/03, a metodologia utilizada recorreu à classificação
proposta pelo Instituto Nacional da Água, tendo-se para o efeito utilizado a definição
de Classes de Classificação da Qualidade da Água (Quadro 17a) e do Nível de
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Qualidade da Água por Parâmetro (Quadro 17b). Os dados disponíveis na estação
reportam ao ano de 2008. De acordo com a metodologia adoptada, o valor de cada um
dos parâmetros analisados foi confrontado com os intervalos de valor permitidos para
esse parâmetro, dentro de cada uma das classes consideradas. Consoante o
resultado dessa confrontação o parâmetro assumiu uma das cores do Nível de
qualidade.
Os resultados apresentam-se no Quadro 17c, podendo concluir-se que, relativamente
a todos os parâmetros as águas subterrâneas da envolvente alargada à concessão de
“Veral” são de excelente qualidade.
Quadro 17a – Classes de Classificação da Qualidade da Água.
Classe A -

Águas

consideradas

isentas

de

poluição,

e

por

isso

Excelente

potencialmente aptas para satisfazer as utilizações mais exigentes

Sem Poluição

em termos de qualidade.

Classe B - Boa

Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas

Fracamente

podendo também satisfazer todas as utilizações.

Poluída
Classe C -

Águas com qualidade “aceitável”, suficiente para irrigação, para

Razoável

usos industriais e produção de água potável após tratamento

Poluída

rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos
exigentes) mas com reprodução aleatória. Aptas para recreio sem
contacto directo.

Classe D - Má

Águas com qualidade “medíocre”, apenas potencialmente aptas

Muito Poluída

para irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode
subsistir, mas de forma aleatória.

Classe E – Muito

Águas ultrapassando o valor máximo da Classe D em um ou mais

Má

parâmetros. São consideradas como inadequadas para a maioria

Extremamente

dos usos e podem ser uma ameaça para a saúde pública e

Poluída

ambiental.
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Quadro 17b – Nível de Qualidade da Água.
Nível

Parâmetros considerados

Água de boa qualidade

OD

CBO5

CQO

CU

CR

Água fracamente poluída

NH4

NO3

P2O5

MN

CIA

Água poluída

CF

SST

C

ZN

Água muito poluída

EF

PB

PH

AR

Água extremamente

CT

FE

P

CD

Poluída
No painel esquerdo, o Quadro 17b dá indicação da cor com que é representado o
nível de qualidade da água, sendo que o azul representa uma água de boa qualidade
(excelente) e o vermelho uma água extremamente poluída (muito má). No painel
direito, assinalam-se os parâmetros sobre os quais incidirá a análise de qualidade, a
saber:
OD – Oxigénio Dissolvido;
CBO5 – Carência Bioquímica de Oxigénio;
CQO – Carência Química de Oxigénio;
CU – Cobre;
CR – Crómio;
NH4 – Azoto Amoniacal;
NO3 – Nitrato;
P2O5 – Fosfatos;
MN – Manganês;
CIA – Cianeto
CF – Coliformes Fecais;
SST – Sólidos Suspensos Totais;
C – Condutividade;
ZN – Zinco;
EF – Estreptococos Fecais;
PB – Chumbo;
PH – pH
AR – Arsénio;
CT – Coliformes Totais;
FE – Ferro;
P – Fósforo;
CD – Cádmio;
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Quadro 17c – Classificação das águas subterrâneas na envolvente alargada à
concessão de “Veral”, de acordo com as suas características de qualidade para usos
múltiplos.
Valor
Parâmetro

Unidade

Obtido

A

B

C

D

E

≤ 0.010

0.011−0.050

-

0.051−0.100

≤ 750

751−1000

1001−1500

1501−3000

> 3000

(média)
AR

C

Mg/l
μS/cm – 20º
C

202

>
0.100

CBO5

Mg/l

≤ 3.0

3.1−5

5.1−8

8.1−20

> 20

CD

Mg/l

≤ 0.0010

0.0011−0.0050

-

> 0.0050

-

CF

MPN/100ml

≤ 20

21−2000

2001−20000

> 20000

-

CIA

Mg/l

≤ 0.050

-

0.051−0.080

-

CQO

Mg/l

≤ 10

10.1−20

20.1−40

40.1−80

CR

Mg/l

≤ 0.050

-

0.051−0.080

-

CT

MPN/100ml

≤ 50

51−5000

5001−50000

> 50000

-

CU

Mg/l

≤ 0.050

0.051−0.20

0.201−0.50

0.501−1.00

> 1.00

EF

MPN/100ml

≤ 20

21−2000

2001−20000

> 20000

FE

Mg/l

0.075

≤ 0.50

0.51−1.00

1.01−1.50

1.51−2.00

> 2.00

MN

Mg/l

0.0125

≤ 0.10

0.11−0.25

0.26-0.50

0.51−1.00

> 1.00

NH4

Mg/l

0.11

≤ 0.50

0.51−1.50

1.51−2.50

2.51−4.00

> 4.00

NO3

Mg/l

4.35

≤ 5.0

5.1−25

25.1−50

50.1−80

> 80

OD

%

85

≥ 90

89−70

69−50

49−30

< 30

P

Mg/l

0.42

≤ 0.2

0.21−0.25

0.26−0.40

0.41−0.50

> 0.50

P2O5

Mg/l

≤ 0.40

0.41−0.54

0.55−0.94

0.95−1.00

> 1.00

PB

Mg/l

≤ 0,050

-

0,051−0,100

-

7

6.5−8.5

5.5−9.0

5−10

4.5−11

-

PH

Esc.
Sorenson

3.2

0.008

>
0.080
> 80
>
0.080

>
0.100

SST

Mg/l

2.68

≤ 25

25.1−30

30.1−40

40.1−80

> 80

ZN

Mg/l

0.17

≤ 0.30

0.31−1.00

1.01−3.00

3.01−5.00

> 5.00
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Para a água do Corgo do Picoto, a caracterização química efectuada resultou nos
valores do Quadro 17d. Trata-se de uma água pouco mineralizada, facto que sugere
uma circulação sub-superficial com tempo de residência curto. A fácies é
bicarbonatada-cloretada sódico-cálcica, com contribuição da alteração materializada
no bicarbonato e atmosférica materializada nas concentrações de cloretos e sulfatos
(incrementadas por via da evapotranspiração).
Os teores em nitrato são baixos, sendo usuais na composição iónica de águas
subterrâneas, indicando estarmos em presença de águas isentas de qualquer
contaminação, nomeadamente a que resulta de práticas agrícolas ou da descarga de
fossas sépticas.
Quadro 17d – Caracterização química (elementos maiores) da água do Corgo do
Picoto.

Parâmetro

Valor Observado

[Na+]

2.5

[K+]

0.5
0.5

2+

[Mg ]
[Ca2+]

2.0

[HCO3–]

3.1

[Cl–]

6.2

[SO42–]

0.3

[NO3–]

2.2

[H4SiO40]

6.9
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4.6.3 – Aproveitamentos Hidroeléctricos em Fase de Projecto
O projecto do Aproveitamento Hidroeléctrico de Alto Tâmega (Vidago) foi submetido a
Procedimento de AIA tendo obtido Declaração de Impacte Ambiental Favorável
Condicionada em 21 de Junho de 2010. Este empreendimento ficará localizado no rio
Tâmega, afluente da margem direita do rio Douro. Este aproveitamento ficará
implantado nos concelhos de Vila Pouca de Aguiar e Boticas, distrito de Vila Real. Na
Figura 25 apresenta-se o enquadramento da concessão do “Veral” com o troço
terminal da albufeira que será gerada pela barragem, considerando o Nível de Pleno
Armazenamento (NPA = 322 m). Verifica-se que a concessão do “Veral” não interfere
com a delimitação da albufeira, em NPA, nem com a barragem.
O aproveitamento de Alto Tâmega (Vidago) destina-se essencialmente à produção de
energia hidroeléctrica, tendo contudo interesse também ao nível do controle de cheias
no rio Douro. O aproveitamento previsto será essencialmente constituído por: (a)
Barragem em betão do tipo abóbada com cerca de 82 m de altura máxima acima do
leito do rio e 370 m de comprimento do coroamento; (b) Circuito hidráulico (tomada de
água na albufeira de Vidago; túnel com cerca de 1,7 km; restituição no rio Tâmega −
albufeira de Daivões; (c) Central subterrânea com uma potência total instalada de 90
MW; (d) Subestação e linhas de 400 kV de ligação entre este aproveitamento e a rede
eléctrica nacional.
Com a construção do aproveitamento hidroeléctrico de Alto Tâmega (Vidago) será
criada uma albufeira com cerca de 96 hm3 de capacidade total, permitindo alguma
regularização das afluências geradas na parte superior da bacia hidrográfica do rio
Tâmega, que rondam os 664 hm3/ano. Com uma queda útil nominal de 77 m e um
caudal nominal de 130 m3/s, este aproveitamento será equipado com uma potência
total de 90 MW. A solução apresentada prevê a reversibilidade do sistema.
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4.7 – Aspectos Ecológicos
Para caracterizar os aspectos ecológicos da região, e em particular os da área de
inserção do projecto e sua envolvente mais próxima, efectuaram-se consultas
bibliográficas de âmbito regional e local sobre a flora e a fauna existentes.
Com o intuito de confirmar e complementar os dados disponíveis efectuaram-se
levantamentos de campo em campanhas distribuídas ao longo das várias fases de
desenvolvimento do EIA.
Começa por se fazer uma descrição dos aspectos ecológicos mais relevantes no plano
regional, ou seja à escala do sector português da bacia hidrográfica do rio Douro.
Segue-se um enquadramento do projecto relativamente a Áreas Protegidas e Sítios
Classificados que integram a Rede Natura 2000 e a Biótopos Corine. Finalmente, fazse um inventário de espécies florísticas e faunísticas existentes na área de inserção do
projecto, que no caso da flora são descritas tendo como pano de fundo as condições
climáticas em que subsistem e no caso da fauna são discriminadas em função do meio
ambiente em que sobrevivem.

4.7.1 – Enquadramento Regional
As grandes variações climáticas, morfológicas e de substrato que marcam o vasto
território da Bacia Portuguesa do Rio Douro estão na origem da grande diversidade
ecológica aí encontrada. No passado, a vegetação da região terá sido dominada por
bosques de sobreiro e azinheira, os quais, devido à actividade humana, pastoreio,
fogo e desbaste de árvores, e à inexistência de regeneração natural, têm vindo a
desaparecer ou a regredir, conduzindo os referidos ecossistemas a formações do tipo
mato.
A vegetação característica da bacia é, no presente, composta por matas de carvalhos,
castanheiros e sardoais, alternando com lameiros (prados de composição florística
variada) e matorrais densos.
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As alterações ecológicas mais marcantes ocorreram nas zonas planálticas, onde se
encontram frequentemente comunidades de herbáceas vivazes à base de Stipa sp.
associadas aos campos agrícolas, com sebes arbóreas de Quercus pyrenaica. Nos
locais de declive acentuado e difícil acesso, junto ao vale do Douro, encontram-se
comunidades vegetais que documentam, em parte, a vegetação climácica da região,
pela presença de alguns bosques de Quercus rotundifolia. Nos bosques higrófilos,
mais próximos dos cursos de água, destaca-se a presença do amieiro e de salgueirais,
com domínio da borraseira. Os freixiais ocorrem, geralmente, em zonas mais
afastadas dos cursos de água e estão, na sua maioria, bastante degradados e
associados aos lameiros. A etapa arbustiva de substituição destes bosques é
dominada por silvados onde predominam a silva e a roseira brava.
As comunidades faunísticas associadas às comunidades florísticas são, naturalmente,
bastante diversas. Há, todavia, uma grande preponderância de espécies associadas
às zonas atrás descritas, especialmente em áreas com características morfológicas
movimentadas

(serras

entrecortadas

por

linhas de água).

Destacam-se

as

comunidades de rapinas planadoras, que encontram um dos seus habitats
preferenciais na região do Douro Internacional, a qual constitui, em conjunto com a
envolvente dos rios Sabor e Maçãs, uma área fundamental para a conservação da
avifauna rupícola da Península Ibérica e constituindo, por isso, o núcleo mais
importante destas espécies no território nacional.
Em termos de interesse ornitológico do ponto de vista conservacionista, destacam-se
ainda o rio Angueira, o vale da ribeira de Mós, o rio Côa e afluentes, a barragem de
Santa Maria de Aguiar e a barragem do Vilar.
No grupo dos mamíferos destacam-se o lobo e a toupeira de água que têm na região
da bacia do Douro uma porção muito significativa da sua área de distribuição em
Portugal. O lobo encontra-se preferencialmente no Douro Internacional, nos rios Sabor
e Maçãs, nas serras de Montesinho/Nogueira e de Montemuro/Bigorne. A toupeira de
água apresenta uma distribuição relativamente regular em toda a bacia, sendo, no
entanto, bastante sensível à qualidade ecológica do habitat de suporte. É encontrada
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nos rios Tua, Sabor, Olo, Corgo, Pinhão, Varosa, Távora, Arda e Paiva. A lontra, cuja
comunidade portuguesa é uma das mais viáveis da Europa do Sul, é relativamente
frequente na bacia do Douro, mas à semelhança da toupeira de água, é também
bastante sensível à qualidade do habitat de suporte.
A ocorrência do lince ibérico assume particular relevância a nível nacional na serra da
Malcata. Nesta zona a vegetação afasta-se do padrão de características atlânticas. A
flora é mais mediterrânica, observando-se extensos azinhais com bosque de carvalho
negral e presença abundante de esteva e medronheiro, condições favoráveis à
existência da mamofauna de grande porte.
A bacia do Douro é igualmente importante no que respeita às condições de suporte
para alguns quirópteros com estatuto de ameaça, designadamente a zona do Douro
Internacional e algumas pequenas áreas distribuídas irregularmente por toda a bacia.
A importância faunística da bacia é também patente nalgumas espécies de anfíbios e
répteis. Os biótopos aquáticos têm também alguma importância, destacando-se a
parte terminal e especialmente o troço intermédio da bacia do rio Sabor (onde se
incluem os rios Maçãs e Angueira e a ribeira de Meirinhos), que se apresenta como
área de interesse em termos de diversidade aquática.

4.7.2 – Enquadramento com Áreas Protegidas, Sítios Classificados e Biótopos Corine
No que diz respeito a figuras de planeamento legalmente definidas por Planos
Especiais de Ordenamento do Território, nomeadamente as que incidem sobre Áreas
Protegidas, pode constatar-se que a área da concessão “Veral” se encontra
significativamente afastada de qualquer Área Protegida (Parques, Reservas, etc.),
bem como de qualquer Sítio Classificado pelo Instituto da Conservação da Natureza.
Em território geograficamente bastante afastado da concessão “Veral” localizam-se o
Sítio “Alvão-Marão”, do qual faz parte a Área Protegida “Parque Natural do Alvão”, e o
Biótopo Corine “Serra da Padrela” (Figura 26). Nos parágrafos seguintes apresentamse as características fundamentais destas regiões de elevado valor ecológico.
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O Sítio PTCON0003 Alvão–Marão da Lista Nacional de Sítios, protegido ao abrigo da
Directiva Habitats 92 /43/CEE, é a área de maior valor e sensibilidade ecológica que
se localiza na vizinhança da área em estudo. Nela, além dos carvalhais galaicoportugueses de Quercus robur e de Quercus pyrenaica, observa-se a existência de
outros habitats de interesse e protegidos pela Directiva Habitats (Quadro 18a).
Quadro 18a – Habitats presentes no Sítio Alvão–Marão protegidos pela Directiva
Habitats 92 /43/CEE.
Código Designação
4020
4030
6230
9180
9230

Charnecas húmidas atlânticas meridionais de Erica ciliaris e Erica tetralix
(habitat prioritário)
Charnecas secas
Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos
siliciosos das zonas montanhosas
Freixais de Fraxinus angustifolia
Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e de Quercus pyrenaica
(habitat prioritário)

92A0

Florestas galeria com Salix alba e Populus Alba

9330

Florestas de Quercus suber

O sítio Alvão-Marão tem uma importância extrema na conservação de espécies
faunísticas diversas, algumas em perigo como o lobo, outras ameaçadas como a
toupeira-de-água e a lontra, e diversas espécies de morcegos e aves, entre outras.
Relativamente às espécies botânicas este Sítio é também de uma importância extrema
uma vez que nele se encontram as espécies em perigo e ameaçadas descritas no
Quadro 18b.
É de referir a existência do Parque Natural do Alvão como parte integrante do espaço
físico do sítio Alvão-Marão. Este Parque é uma Área Protegida (AP) pertencente à
Rede Nacional de Áreas Protegidas, criada pelo Decreto-Lei nº 237/83 de 8 de Junho.
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Quadro 18b – Espécies botânicas ameaçadas presentes no Sítio Alvão-Marão e
constantes do Anexo II da Directiva Habitats.
Espécie
Festuca duriotagana
Festuca elegans
Marsilea quadrifolia
Narcissus asturiensis
Veronica micrantha
Murbeckiella sousae
Parte da serra da Falperra encontra-se classificada no Sítio Alvão-Marão, sendo que
esta proporciona um corredor de ligação para o lobo estando confirmada a presença
de uma alcateia reprodutora neste local.
Nas galerias ripícolas das linhas de água observa-se a existência de ecossistemas de
grande valor paisagístico, para a conservação da natureza e como corredores de vida
selvagem. Distinguem-se, nestas linhas de água, os amieiros, freixos, ulmeiros,
aveleiras bravas, sanguinhos e vidoeiros.
A serra da Padrela é uma área de elevado valor ecológico que se encontra integrada
nos Biótopos Corine (sítio C11800126). Esta serra proporciona habitats favoráveis a
uma grande diversidade de fauna, incluindo o lobo. Apresenta pequenas manchas de
Carvalhos e Castanheiros.

4.7.3 – Enquadramento à Escala Local
Vegetação e Características Climáticas
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
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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. É de realçar, no entanto, que os limites naturais
não são rígidos ou bem definidos e que muitas espécies vegetais são “plásticas”,
adaptando-se a diferentes condições naturais. A comprovar este facto, existe o
domínio situado entre os 400 e 700 metros (aproximadamente), denominado de
transição,

por

se

verificar

a

inter

penetração

das

comunidades

vegetais

correspondentes aos outros dois domínios.
Domínio oro-atlântico – Nas zonas mais elevadas surge o Domínio oro-atlântico,
que resulta da presença dos alinhamentos montanhosos do

Alvão

e da

Padrela/Falperra e é característico das zonas de montanha, onde as influências
atlânticas são mais marcadas e a mediterraniedade se esbate notoriamente. Este
domínio pode ser subdividido em dois níveis ou andares bioclimáticos de acordo com
a altitude: o nível altimontano, acima dos 1000 metros, e o nível montano entre os 700
e os 1000 metros. As massas arbóreas naturais são constituídas por carvalhais mistos
em que o carvalho-negral assume um papel de destaque, devido à altitude, e o subbosque é caracterizado pela presença do mirtilo. Verifica-se a presença do castanheiro
(Castanea sativa) e do pinheiro-bravo (Pinus pinaster). No substrato sub-arbustivo são
de assinalar as urzes (Erica australis e Erica tetralix), a queiroga (Erica umbelata), a
torga (Calluna vulgaris), os tojos (Ulex europaeus e Ulex minor), a carqueja
(Chamaespartium tridentatum) e a giesta piorneira (Genista florida). No andar mais
elevado surgem as associações Holco mollis-Quercetum pyrenaicae e Luzulo
henriquesii-Betuletum celtibericae que correspondem a carvalhais de carvalho-negral
nos locais mais abrigados (encostas mais térmicas) e a bosques de vidoeiros ou
bétulas (Betula alba). É uma árvore que suporta bem os Invernos rigorosos podendo
encontrar-se em altitudes até 2000 m.
Domínio de Transição – Aproximadamente entre os 500 e os 750 metros surge o
nível de transição sub-continental da Terra Quente – Terra Fria, onde se verifica a inter
penetração das comunidades florísticas do domínio basal (meso-mediterrânico) e
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domínio planáltico. Este nível possui uma continentalidade mais marcada, devido ao
efeito barreira das cadeias montanhosas, que lhe confere a sua mais acentuada feição
mediterrânica. Essa mediterraneidade explica a maior presença de elementos
florísticos mediterrâneos arbóreos como os carvalhos-cerquinhos (Quercus faginea),
os sobreiros (Quercus suber), as azinheiras (Quercus rotundifolia) e arbustivos como a
esteva (Cistus ladanifer) e o rosmaninho (Lavandula pedunculata), assim como o
rarear do carvalho-roble e do pinheiro-bravo. Nota-se uma certa extensão da influência
sub-atlântica para o interior, devido à disseminação do castanheiro, cerejeira-brava
(Prunus avium), pereira-brava e pinheiro-bravo. No estrato arbustivo e sub-arbustivo
surgem espécies como o medronheiro (Arbutus unedo), as urzes e a carqueja a par da
esteva, do rosmaninho e do trovisco. A paisagem vegetal resultante é diversa, sendo
composta por carvalhais, prados e castinçais típicos da Terra Fria, e elementos
florísticos mediterrânicos e sub-atlânticos.
O domínio de transição sub-atlântico ocidental surge aproximadamente acima dos 400
metros devido às condições naturais de transição que originam uma interpenetração
de comunidades vegetais basais com as do andar montano (acima do 700 m). No
estrato arbóreo o carvalho-roble e o carvalho-negral (Quercus pyrenaica) surgem em
conjunto, enquanto que no sub-bosque e nos matos, os tojos (Ulex sp.) e a urzes
(Erica sp.) estão presentes. O castanheiro (Castanea sativa) e o sobreiro (Quercus
suber) são comuns.
Domínio Sub-Atlântico – O domínio sub-atlântico surge nas zonas de altitudes
inferiores a 400-500 metros e possui duas sub-associações: Rusco-aculeati
Quercetum roboris quercetosum suberis e Rusco-aculeati Quercetum roboris
viburnetosum tini. Correspondem a carvalhais de carvalho-roble (Quercus robur) com
sobreiros (Quercus suber), no primeiro caso, ou com folhados (Viburnum tinus) no
segundo. Corresponderá ao piso termocolino da Região Biogeográfica Eurosiberiana.
Junto às linhas de água, onde ocorreu a deposição de sedimentos e existem
comunidades muito ricas, resultantes do encontro dos dois meios. O solo apresenta-se
mais húmido e profundo, o que suporta um maior conjunto de espécies.
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Desenvolveram-se maciços arbóreos que constituem a galeria ripícola com o freixo
(Fraxinus angustifolia), o amieiro (Alnus glutinosa) e o choupo (Populus ssp) podendo
surgir também o salgueiro (Salix spp.). O estrato herbáceo possui plantas como a
hortelã-de-água (Mentha aquática) e os poejos (Mentha pulegium).
Nos lameiros é de assinalar a existência de espécies características destes locais,
definidas por duas associações florísticas: a Agrostio castellanae- Arrhenatheretum
bulbosi e a Peucedano- Juncetum acutiflori. A primeira correspondendo aos lameiros
húmidos da Terra Fria Transmontana ocidental com a presença de herbáceas como a
Agrostis castellana e de narcisos e a segunda, apenas existente em lameiros sujeitos
a encharcamento temporário, em que se verifica a presença dos juncos.
A área do projecto localiza-se em domínio de transição.
Fauna e Habitats
A diversidade de habitats é o suporte das comunidades animais. A variação nas
condições naturais, como o clima, os solos ou a vegetação, que são devidas em
grande parte à variação do relevo, levam ao aparecimento de meios diferenciados que
são colonizados preferencialmente por espécies a eles adaptados. A pressão humana
é determinante para o estado de conservação e depende do tipo de actividades
desenvolvidas e da densidade populacional. Para os habitats descritos nos parágrafos
seguintes verifica-se um grau de humanização crescente desde os meios seminaturais, em áreas de montanha, até às áreas agrícolas dos vales, passando pelos
meios ribeirinhos e áreas florestais.
Meios semi-naturais – Os meios semi-naturais são compostos por matos,
afloramentos rochosos e pastagens pobres. São caracterizados por uma baixa
densidade humana que desenvolve sistemas de exploração tradicionais e que
exercem pouca pressão nos ecossistemas. Os matos são dominados por urzes, tojos
e giestas. Podem também possuir carvalhos de porte arbustivo, ou árvores isoladas,
resultando muitos da degradação da antiga floresta e dos incêndios. O seu estado de
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desenvolvimento pode variar desde os urzes e tojos rasteiros até aos maciços de
giestas e urze arbórea com algumas árvores. São mais comuns nas zonas de
montanha. O coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) percorre estes locais assim como a
perdiz (Alectoriz rufa), onde costuma nidificar. Os matagais densos e bem
desenvolvidos são bons refúgios para o javali (Sus scrofa) ou o lobo-ibérico (Canis
lupus signatus). 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.
Meios ribeirinhos – A presença do meio hídrico é facilmente reconhecível pela
riqueza de vegetação relativamente ao meio circundante. Esta elevada biodiversidade
é originada pela maior disponibilidade de água e pela transição gradual entre
comunidades distintas. A existência de manchas de folhosas autóctones torna estas
áreas mais ricas criando refúgio. Como espécies arbóreas surgem o choupo, o freixo e
o amieiro. A acompanhá-los, os carvalhos, os castanheiros e por vezes as bétulas. A
disponibilidade de água e a existência de veigas com solos frescos e mais ricos e
profundos levou à sua utilização, pelos habitantes das proximidades, para a cultura de
hortícolas, ou para a exploração de prados em pequenas parcelas irrigados por
sistemas tradicionais. Este mosaico aumenta a diversidade da paisagem sendo
também atractivo para espécies como o javali e o texugo (Meles meles). É possível a
existência da toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) em linhas de água mais
preservadas. Nas poças das ribeiras e nos canais para rega pode-se encontrar
herpetofauna como as salamandras e os tritões e também alguns anfíbios. Estas
espécies são muito sensíveis a contaminantes. Nos cursos de água de maior
dimensão, desde que não poluídos, com escassa presença humana e existência de
fauna piscícola, poder-se-ão encontrar a lontra (Lutra lutra) e o guarda-rios (Alcedo
atthis).
Áreas florestais – As áreas florestais englobam manchas de pinheiro-bravo,
folhosas, resinosas exóticas e povoamentos mistos, desempenhando importantes
funções ecológicas. Em termos de produtividade há que distinguir os bosques de
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folhosas e os bosques mistos dos maciços de resinosas, sendo os primeiros os que
suportam o maior número de espécies pelo desenvolvimento dos diferentes estratos
de vegetação. À elevada produção de biomassa estão associadas comunidades
animais compostas por passeriformes, mamíferos como a raposa (Vulpes vulpes), o
gato-bravo (Felix sylvestris) e, nos locais de vegetação mais densa e afastados da
presença humana, o javali, o lobo ou esporadicamente o corço (Capreolus capreolus).
As árvores mais velhas podem servir de abrigo a rapinas nocturnas como a coruja-domato (Strix aluco) ou diurnas como o açor (Accipiter gentilis). Também se podem
encontrar mustelídeos como a doninha (Mustela nivalis) e a fuinha (Martes foina). 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 (género Dendrocopos) e o
gaio (Garrulus glandarius) são relativamente frequentes. As rapinas são representadas
pelo milhafre (Milvus migrans) e por algumas rapinas nocturnas.
Áreas agrícolas – Estas áreas compreendem desde campos de centeio, regadios,
sistemas policulturais e vinha ou olival. Muitas espécies aprenderam a tirar proveito
das actividades humanas adaptando-se aos meios humanizados 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 e as doninhas e numerosos
micromamíferos (géneros Rattus, Apodemus e Microtus), como o rato-do-campo,
podem encontrar refúgio em edifícios antigos ou abandonados, que servem de apoio à
agricultura.
A área do projecto (concessão de “Veral”) localiza-se essencialmente em meio
florestal, embora também se possam distinguir zonas associadas aos meios
ribeirinhos (rio Tâmega) e a meios semi-naturais. A área de exploração localiza-se
integralmente em meio florestal.
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4.7.4 – Levantamentos Florísticos e Faunísticos de Campo
O levantamento florístico de campo realizado na área do projecto e sua envolvente
mais próxima resultou na identificação das espécies e respectivos estatutos de
conservação que se apresentam no Quadro 19a. Não foi identificado qualquer
povoamento ou exemplar disperso de sobreiro ou azinheira.
Quadro 19a – Flora e Vegetação ocorrente na vizinhança da área do projecto.
TAXON
Espécie

ÁREA
NOME COMUM

BIÓTOPO

Nome Latim

DO

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

PROJECTO

Eucalyptus globulus

Eucalipto-comum

Sim

Pteridium aquilinum

Feto-ordinário

Sim

Cytisus grandiflorus

Giesteira-das-sebes

Sim

Lonicera periclymenum

Madressilva

Sim

Aster tripolium

Malmequer

Sim

Pinus pinaster

Pinheiro-bravo

Rubus fruticosus

Silvas

Sim

Ulex europaeus

Tojo-arnal

Sim

Dphne gnidium

Trovisco-fêmea

Sim

Quercus suber

Sobreiro

Não

Quercus ilex

Azinheira

Não

Florestal

Sem quaisquer estatutos de
conservação e/ou protecção

Sim

Decreto-lei nº 169/2001 de 25/5

Nos Quadros 19b-e, apresentam-se os resultados dos levantamentos de campo
relativos à identificação das espécies faunísticas ocorrentes na área do projecto e sua
envolvente mais próxima. Cada quadro contém para cada espécie:
⇒ Designação em latim da família e espécie, e o seu nome vulgar;
⇒ Estatuto de conservação em Portugal segundo a adaptação dos critérios do
IUCN;
⇒ Situação relativa aos anexos das Convenções de Bona, Berna e Washington;
⇒ Situação relativa aos anexos do DL n.º 140/99 de 24/4 (alterado pelo DL n.º
49/05).
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Dos quadros constam as seguintes legendas:
IUCN

DL 140/99 – DL 49/05

NT: Não ameaçado Nenhuma espécie incluída nos Anexos deste decreto.
BONA

BERNA

Anexo II: Espécies migradoras cujo Anexo II: Espécies da fauna estritamente
estado

de

conservação

desfavorável.

é protegidas.
Anexo III: Espécies protegidas da fauna.
WASHINGTON (CITES)

Nenhuma espécie incluída nos Anexos I e II.

Segundo a classificação obtida pelos novos critérios e categorias do IUCN,
apresentam-se igualmente os novos estatutos de acordo com o projecto de revisão do
livro vermelho, que designaremos por Estatuto de Conservação Nacional – IUCN
Actualizado.
IUCN MODIFICADO
NT: Quase ameaçado

LC: Pouco preocupante

VU: Vulnerável

DD: Informação insuficiente

CR: Criticamente em perigo

NE: Não avaliado

EN: Em perigo

Dado que todas as espécies são classificadas com a sigla NT (não ameaçado) pelo
estatuto de conservação do IUCN anterior, constata-se que há uma correspondência
integral desta com a sigla LC (pouco preocupante) do estatuto de conservação do
IUCN modificado.
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Quadro 19b – Mamíferos
ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
TAXON
Família

INTERNACIONAL
NOME COMUM

WASHINGTON

BONA

NACIONAL
BERNA

D.L.140/99

IUCN

(CITES)

Espécie

IUCN
actualizado

MUSTELIDAE
Martes foina

Fuínha

III

NT

LC

Mustela nivalis

Doninha

III

NT

LC

Meles meles

Texugo

III

NT

LC

NT

LC

SUIDAE
Javali

Sus scrofa
VIVERRIDAE
Genetta genetta

Geneta

III

NT

LC

Lebre

III

LEPORIDAE
NT

LC

Coelho-bravo

NT

LC

Raposa

NT

LC

Rato-do-campo-de-rabo-curto

NT

LC

Lepus capensis
Oryctolagus cuniculus
CANIDAE
Vulpes vulpes
ARVICOLIDAE
Microtus agrestis

Quadro 19c – Répteis
ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
TAXON
Família

INTERNACIONAL
NOME COMUM

WASHINGTON
(CITES)

Espécie

BONA

NACIONAL
BERNA

D.L.140/99

IUCN

IUCN
actualizado

LACERTIDAE
Lacerta lepida
Psammodromus algirus

Sardão

III

NT

LC

Lagartixa-do-mato

III

NT

LC

Cobra-de-escada

III

NT

LC

Osga

III

NT

LC

Cobra-de-pernas-tridáctila

III

NT

LC

Cobra-cega

III

NT

LC

COLUBRIDAE
Elaphe scalaris
GEKKONIDAE
Tarentola mauritanica
SCINCIDAE
Chalcides chalcides
AMPHISBAENIDAE
Blanus cinereus
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Quadro 19d – Anfíbios
ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
TAXON

INTERNACIONAL
NOME COMUM

Família

WASHINGTON
(CITES)

Espécie

BONA

NACIONAL
BERNA

D.L.140/99

IUCN

IUCN
actualizado

SALAMANDRIDAE
Salamandra-dos-poços

III

NT

LC

Salamandra-de-pintas-amarelas

III

NT

LC

Sapo-comum

III

NT

LC

Sapo-parteiro

II

NT

LC

Pleurodeles waltl
Salamandra salamandra
BUFONIDAE
Bufo bufo
DISCOGLOSSIDAE
Alytes obstetricans

Quadro 19e – Aves
ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

INTERNACIONAL

TAXON
Família

NOME COMUM

WASHINGTON

BONA

NACIONAL
BERNA

D.L.140/99

IUCN

(CITES)

Espécie

IUCN
actualizado

PHSIANIDAE
Alectoris rufa

Perdiz-comum

III

NT

LC

Rola-comum

III

NT

LC

NT

LC

COLUMBIDAE
Streptopelia turtur
PICIDAE
Dendrocopus major

Pica-pau-malhado

II

Melro-preto

II

III

NT

LC

II

II

NT

LC

Poupa

II

NT

LC

Cuco

III

NT

LC

II

NT

LC

NT

LC

II

NT

LC

II

NT

LC

Carriça-do-mato

II

NT

LC

Estorninho-preto

II

NT

LC

TURDIDAE
Turdus merula
ACCIPITRIDAE
Buteo buteo

Milhafre

II

UPUPIDAE
Upupa epops
CUCULIDAE
Cuculus canorus
MUSCICAPIDAE
Sylvia cantillans

II

Toutinegra-carrasqueira

CORVIDAE
Corvus corone

Gralha-preta

FRINGILLIDAE
Carduelis cannabina

Pintarroxo

STRIGIDAE
Strix aluco

Coruja-do-mato

II

TROGLODYTIDAE
Troglodytes troglodytes
STURNIDAE
Sturnus unicolor
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4.8 – Paisagem
A paisagem pode definir-se como a expressão visual, num dado momento, da
articulação entre variáveis naturais e variáveis antrópicas que se influenciam
mutuamente. Esta articulação reflecte a ocupação pelas comunidades humanas com
base nos recursos existentes e nos condicionalismos impostos pelo meio.
A paisagem apresenta dois sistemas que respondem à manutenção e valorização da
biocenose do Homem: (a) o Sistema Natural; (b) o Sistema Edificado.
O Sistema Natural constituiu durante milénios a “fase contínua” do território, mas hoje
tende a ser “fase dispersa” em muitas e vastas regiões, enquanto a fase contínua
passou a ser o Sistema Edificado.

4.8.1 – Análise Estrutural e Funcional da Paisagem
A análise estrutural e funcional da paisagem que se apresenta de seguida baseia-se
na metodologia desenvolvida por Cancela de Abreu (2004).
Considerações Gerais
O termo paisagem já existia na Idade Média, ou mesmo antes, e desde então foi
entendido com significados bem diversos. Nas décadas mais recentes, o conceito de
paisagem tem sido largamente discutido, variando a sua abordagem e significado com
as diferentes áreas disciplinares. No entanto, não há actualmente qualquer dúvida de
que a paisagem é um sistema complexo, permanentemente dinâmico, em que os
diferentes factores naturais e culturais se influenciam mutuamente e se alteram ao
longo do tempo, determinando e sendo determinados pela estrutura global.
Para além das características mais materiais, ou objectivas, a paisagem também é
afectada por uma componente subjectiva, directamente ligada ao observador e
condicionando as sensações que ele experimenta quando está perante ela. Por isto se
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considera que a paisagem combina aspectos naturais e culturais, expressando e ao
mesmo tempo suportando a interacção espacial e temporal entre o homem e o
ambiente, em toda a sua diversidade e criatividade.
No sentido de chegar à compreensão global da paisagem, a Direcção Geral do
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTU), em parceria com a
Universidade de Évora, num projecto co-financiado pela Comunidade Europeia,
adoptou uma abordagem holística, integrando as suas várias dimensões: a ecológica,
que inclui as componentes físicas e biológicas dos ecossistemas; a cultural, em que
são considerados tanto os factores históricos como as questões de identidade e
capacidade narrativa da paisagem; a socioeconómica, referente aos factores sociais e
às actividades humanas que permanentemente constroem e alteram a paisagem
(também os regulamentos e instrumentos que condicionam tais actividades); e,
finalmente, a dimensão sensorial, ligada ao modo como as paisagens são apreciadas
por diferentes pessoas ou grupos de pessoas. Esta última é, naturalmente, a
dimensão mais subjectiva da paisagem, mas não pode ser esquecida porque sendo as
paisagens europeias fortemente humanizadas, a sua futura gestão terá que considerar
os sentimentos das comunidades que as mantêm e transformam, que delas vivem ou,
simplesmente, as visitam e apreciam.
O resultado desse projecto foi publicado sob o título “Contribuição para a Identificação
e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”. O modelo de caracterização
paisagística adoptado no presente estudo é o modelo proposto pela DGOTU.
Metodologia Adoptada na Caracterização da Paisagem
Delimitação das Unidades de Paisagem – A identificação e a caracterização de
Unidades de Paisagem foram objectivamente as componentes centrais do estudo
elaborado pela DGOTU e exigiram o desenvolvimento de uma metodologia adequada
à concretização desses objectivos.
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Na delimitação das unidades de paisagem procurou-se identificar áreas com
características relativamente homogéneas no seu interior, não por serem exactamente
iguais em toda a sua superfície mas por nelas se verificar um padrão específico que se
repete e/ou um forte carácter que diferencia a unidade em causa das suas
envolventes.
Conforme referido anteriormente, os factores determinantes para a discriminação da
paisagem numa Unidade são variáveis, desde a morfologia aos sistemas de utilização
do solo, a presença de estabelecimentos humanos das mais diversas dimensões e
formas, a proximidade ao oceano, etc., bem como combinações entre vários destes
factores.
Para além do padrão de paisagem específico, a definição de uma unidade pressupõe
normalmente uma coerência interna e um carácter próprio, identificável no interior e do
exterior o que, em princípio, estará associado às representações mais fortes da
paisagem na identidade local e/ou regional. Em certos casos, este carácter (e
identidade) encontra-se associado a produções estreitamente relacionadas com a
própria paisagem - por exemplo, vinhos no Douro, porco preto e borrego dos
montados alentejanos, arroz e pinhão em Alcácer do Sal, entre muitos outros.
Em geral, é claramente identificável um núcleo da unidade onde o dito padrão é bem
específico, sendo tal núcleo rodeado por uma zona de transição para as unidades
envolventes Nesta zona de transição a especificidade esbate-se, porque as
características do núcleo se tornam menos nítidas, pelo que os limites das unidades
não são, na maior parte dos casos, limites precisos, nem linhas facilmente
identificáveis na paisagem, embora excepcionalmente o possam ser.
No total, foram identificadas 128 unidades de paisagem, agrupadas em 22 Grupos de
Unidades de Paisagem (Figura 27a). Estes grupos correspondem a partes do território
continental onde há uma relativa afinidade em termos de características naturais
(nomeadamente de morfologia, litologia e clima), mas também de sistemas de
utilização do solo, distribuição da população e tipo de povoamento, e/ou grandes
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tendências de mudança da paisagem. Para a identificação destes grupos de unidades
de paisagem foram consideradas numa primeira aproximação as "divisões geográficas
/ unidades de paisagem" de Portugal definidas por Orlando Ribeiro, que foram depois
revistas em função de alterações recentes e muito significativas, bem como do maior
pormenor correspondente à escala de base do presente trabalho. A consideração de
grupos de unidades permite organizar de uma forma mais lógica e expedita a
informação, ou seja enquadra as unidades em conjuntos consistentes e afins,
referindo-se as características comuns ou semelhantes e remetendo para a
caracterização de cada unidade aquelas que são especificas e distintas das unidades
envolventes.
Quando tal se justificou, foram também identificadas e delimitadas Subunidades de
Paisagem, por possuírem algumas características significativamente diferentes ou por
não terem dimensão que justifique a existência de uma unidade separada. Neste
ultimo caso, trata-se de uma situação que indicará, a uma outra escala de
aproximação, a possibilidade de desagregar a subunidade assinalada.
Finalmente, individualizaram-se os designados Elementos Singulares que, no
essencial, são elementos com reduzida dimensão em termos de superfície ocupada,
mas que se destacam no conjunto da Unidade de Paisagem pela sua diferença, pela
qualidade

intrínseca

(ou,

pelo

contrário,

por

constituir

uma

dissonância

desqualificadora) e/ou pelo impacto (sensitivo, cultural ou ecológico) que têm sobre a
unidade. Exemplos de elementos singulares são as elevações e outras ocorrências
geomorfológicas (cristas, falésias, depressões, etc.) que se destacam da morfologia
dominante; cabos proeminentes relativamente à linha de costa; construções ou
conjuntos edificados de elevado interesse e/ou relevância em termos paisagísticos
(incluindo os que se encontram claramente não integrados na paisagem); áreas com
degradações especificas, destacando-se o caso de pedreiras ou saibreiras, bem como
de vias de comunicação com aterros, escavações e obras de arte que provocam
significativos impactes na paisagem; presença de planos de água com dimensão
significativa e que correspondam a ocorrências de excepção no contexto paisagístico
em que surgem. Consideraram-se assim quase todas as lagoas e albufeiras de águas
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públicas (com excepção de grande parte das albufeiras do Tejo e do Douro, por
acompanharem grosso modo o leito dos rios).
Estes elementos singulares são, assim, os que se destacam na paisagem pela sua
localização, natureza, forma e/ou significado cultural, a que está associado um valor
positivo ou negativo que os diferencia da unidade em geral.
Parâmetros de Apreciação das Unidades de Paisagem – As unidades de paisagem
identificadas foram analisadas e apreciadas segundo os critérios que se descrevem
nos parágrafos seguintes:
A Identidade, que se liga ao peso, ou conteúdo, da paisagem em termos históricos e
culturais, o que lhe confere uma determinada capacidade narrativa, ou seja, a
possibilidade da paisagem transmitir informação sobre a história do seu uso, sobre as
actividades e motivações das comunidades humanas que sucessivamente a
transformaram, sobre o significado que estas lhe foram atribuindo.
As unidades de paisagem com uma mais forte identidade são também aquelas onde o
carácter é mais claro e facilmente identificável, tanto do exterior como do seu interior.
A título de exemplo, o Douro Vinhateiro ou a Serra de Sintra terão uma identidade
forte, tal como a Ria de Aveiro, cuja paisagem está associada a actividades e
costumes específicos. Paisagens que resultaram de processos de transformação
recentes podem ser facilmente identificáveis mas não possuirão uma forte identidade
devido à falta de tempo para a respectiva sedimentação e afirmação (casos como o
Algarve "turístico", o complexo portuário e industrial de Sines ou os subúrbios de
Lisboa).
Coerência de usos, ou seja, adequação dos diferentes usos em relação às
características biofísicas do território e, também, inter-relação entre tais usos,
indicando de forma aproximada o estado de equilíbrio funcional e ecológico
(sustentabilidade da paisagem). A este critério pode ser associada uma indicação da
fragilidade, ou vulnerabilidade, que deverá reflectir-se nas orientações apontadas para
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a futura gestão da unidade. A apreciação da coerência de usos é também uma
indicação da capacidade multifuncional da paisagem, onde diferentes usos e funções
coexistem e se complementam, não só em termos ecológicos mas também em termos
de utilidade para as comunidades humanas instaladas.
Paisagens características de Trás-os-Montes, com um mosaico agrícola diversificado
e compartimentado nos vales mais largos (regadio) ou nos planaltos (cereais de
sequeiro), matas ou matos nas encostas mais inclinadas e vales encaixados, vilas e
aldeias na base da encosta ou em situações dominantes, revelam uma coerência de
usos elevada. Pelo contrário, é baixa a coerência de usos que se verifica nas
paisagens do centro do país em que as matas mono-específicas cobrem
uniformemente enormes superfícies, ocupando indiferentemente montes e vales.
Riqueza biológica, relativa à capacidade de suporte da paisagem, tanto quanto à
diversidade de espécies vegetais e animais, como á presença de espécies
consideradas de elevado valor para a conservação. Esta riqueza biológica é apenas
avaliada através duma análise das características e padrão da paisagem, combinada
com informação disponível em bibliografia específica. Como exemplo de "riqueza
biológica" considerada elevada, pode referir-se a Ria Formosa e outras áreas húmidas
pela sua biodiversidade, ou o Campo Branco de Castro Verde pela presença de
espécies com um especial estatuto de conservação (aves estepárias, com destaque
para a Abetaida). A uma paisagem com um mosaico diversificado de matas e matos,
pastagens e parcelas agrícolas compartimentadas, sebes, corresponderá uma
"riqueza biológica" média, passando a baixa ou reduzida em casos como a Serra de
Ossa (quase totalmente coberta por povoamentos de eucalipto) e, também, a
unidades de paisagem onde o uso urbano é dominante, com limitadas superfícies
permeáveis cobertas por vegetação.
Raridade, pelas características únicas ou raras da paisagem em causa, não só em
Portugal como em termos internacionais. Este critério de apreciação relativo à
"raridade" tem que ser entendido em termos relativos, uma vez que toda e qualquer
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paisagem é única. A raridade refere-se então ao tipo geral de paisagem e à forma
como a população se relaciona com ela.
As paisagens em que os montados assumem um forte significado, embora
correspondam a extensas superfícies em Portugal, podem ser consideradas como
raras em termos internacionais. Por seu lado, unidades como o "Planalto Mirandês" ou
o "Barrocal Algarvio", deverão ser consideradas como raras no âmbito da paisagem
portuguesa.
Sensações provocadas pela paisagem, nomeadamente relativas a aspectos visuais,
auditivos, olfactivos e á sua conjugação em termos de ambiências sentidas. Este
critério é sem dúvida o mais subjectivo, até porque tais sensações dependem
fortemente das características do observador, do ponto, época do ano e hora de
observação, das condições meteorológicas, etc. No entanto, julga-se ter sentido
considerar tal critério de uma forma despretensiosa e directa, certamente incompleta
mas sem especulações abusivas, conseguindo-se assim chegar a uma apreciação
simples que, no geral e em traços largos, possa ser partilhada pela maior parte das
pessoas (à semelhança e em paralelo com o que se passa com as paisagens
apreciadas e valorizadas de um ponto de vista turístico, seleccionadas a partir de um
conjunto de características que reúnem um certo consenso). Dentro deste critério,
serão considerados, entre outros, aspectos como calma, conforto, frescura, aridez,
suavidade, agressividade, legibilidade, confusão (visual e/ou sonora), segurança,
tranquilidade, congestionamento, desleixo, profundidade, grandeza, ordem, unidade,
contraste, cor, luz.
Caracterização da Unidade das “Terras de Basto”
A concessão do “Veral” localiza-se no Grupo de Unidades de Paisagem designado B –
“Montes Entre Larouco e Marão”, inserindo-se na Unidade de Paisagem nº 14
designada “Terras de Basto” (Figuras 27a e 27b).
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Características Gerais da Unidade Terras de Basto – Na paisagem das Terras de
Basto, ao longo do troço mediano do rio Tâmega e de alguns dos seus afluentes, a
sensação dominante é a de se entrecruzarem traços característicos das paisagens do
Minho e das paisagens de Trás-os-Montes. Esta sensação repete-se noutras unidades
próximas desta, de uma forma pontual, mas aqui de forma mais expressiva. Por um
lado, o vigor do relevo, a dimensão e inclinação das encostas, os maciços pedregosos
junto às cumeadas, fazem lembrar Trás-os-Montes. Por outro, a diversidade de
ocupação dos vales, as culturas dispostas em terraços, a verdura, a evidente
abundância de água, a pequena dimensão das parcelas e a delimitação destas por
árvores de fruto e por cordões de vinha, são já características das terras minhotas;
não do Minho litoral, mais povoado e com maior diversidade de actividades
económicas, mas de um Minho mais interior, muito rural e sobretudo agrícola.
Aplica-se claramente a esta paisagem de contrastes a descrição daquelas terras do
norte, por Orlando Ribeiro: "(...) o povo opõe à Ribeira dos vales largos, terra de milho,
vinho e fruta, que formiga de gente em casais disseminados na verdura dos campos,
prados e bouças, a Montanha, onde o pinhal, o vinho e o milho rareiam, a população
se aglomera em aldeias à volta de campos de centeio, vastos terrenos de pastagem e,
sobretudo, enormes extensões de penedia estéril" (Ribeiro, 1993).
Já José Saramago se refere concretamente às Terras de Basto: "A estrada vai
andando às curvas, por entre montes e montanhas, e é a costumada formosura, nem
o viajante espera mais do que tem. Então aqui, num ponto entre Fafe e Cabeceiras de
Basto, numa volta da estrada, o viajante tem que parar (...) a grande extensão que os
seus olhos vêem, os planos múltiplos, as cortinas das árvores, a atmosfera húmida e
luminosa, a neblina que o sol levanta do chão e perto do chão se dissipa, e outra vez
árvores, montes que vão baixando e tornam a erguer-se, ao fundo (...) lá adiante um
outro vale, um enorme circo rodeado de montanhas, cultivado, fundo, largo."
(Saramago, 1981).
O factor que claramente mais condiciona esta paisagem é o relevo; embora não
possamos dizer que estamos numa paisagem de montanha, o relevo é vigoroso,
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sucedem-se os vales encaixados, os cumes bem marcados e as vertentes de declive
acentuado. O vale do rio Tâmega, o mais importante nesta unidade, tem aqui uma
forte expressão, pelo seu encaixe, pelo vigor das encostas, pela presença do rio
caudaloso. Mas, mesmo nos casos de afluentes com caudais reduzidos, os vales são
bem marcados. Por vezes, estes surgem com um fundo aplanado mais ou menos
largo. É sobretudo nestas áreas, ou em terraços nas secções mais baixas e menos
inclinadas das encostas, que surge a agricultura, intensiva, diversificada, em pequenas
parcelas, num aproveitamento pormenorizado e cuidado da terra arável disponível. O
contraste destes terras agrícolas, por si já bastante diversificadas, com as encostas
cobertas de matos e de matas (dominadas por pinheiros, mas com algumas manchas
de carvalhos), traduz-se numa elevada heterogeneidade da paisagem - no padrão, na
textura e nas cores, tanto em termos espaciais como temporais (variação ao longo do
ano).
Nalguns troços de vale, mesmo nos mais aplanados, a mata desce das encostas até
ao vale, mas também se observa excepcionalmente a presença de socalcos agrícolas
até meio da encosta. No entanto, nas áreas mais isoladas, mais inacessíveis, alguns
destes

terraços

agrícolas

encontram-se

hoje

abandonados

e

cobrem-se

progressivamente de mato.
Nas áreas agrícolas é constante a presença de árvores, através da compartimentação
das parcelas por linhas de carvalhos e árvores de fruto, ou por sebes de vegetação
diversificada. A vinha aramada nos limites das parcelas reforça a compartimentação
destas áreas.
O povoamento concentra-se nos vales, ou na parte inferior das encostas em pequenos
aglomerados dispersos. Nas encostas mais inclinadas e nos troços mais encaixados
dos vales, a presença de habitações torna-se muito mais rara, e surge sobretudo
concentrada em aldeias a meia encosta. As construções tradicionais foram
frequentemente adaptadas e transformadas; muitas outras surgiram nos últimos
decénios com formas, materiais e volumes que pouco ou nada têm a ver com a região,
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sem qualidade, pelo que a maior parte dos aglomerados são hoje totalmente
incaracterísticos.
Diagnóstico e Orientação para a Gestão – Esta é uma paisagem que mantém uma
identidade média, associada ao carácter atrás referido e com tradução na designação
"Terras de Basto". É também uma unidade com uma relativa coerência de usos uma
vez que, no geral, estes são diversificados e se adequam às características biofísicas
presentes. Em termos biológicos estas são paisagens a que se associa uma
considerável diversidade de espécies, tanto as mais ligadas aos matos e matas, como
ao mosaico agrícola diversificado; no entanto, não se encontram referências a
espécies raras e de elevado interesse em termos de conservação.
Não se trata aqui de paisagens propriamente raras no norte de Portugal, já que no seu
padrão se repetem elementos comuns a várias outras unidades a norte do Douro. São
paisagens que impressionam pelo seu vigor e diversidade, tal como tão bem descreve
Saramago.
Para se manter e valorizar a identidades destas paisagens, será importante assegurar
a continuidade da ocupação agrícola dos vales, muito provavelmente com alterações
significativas na dimensão das parcelas e dos sistemas de utilização, embora
mantendo o essencial da sua compartimentação e dos cuidados com a presente
fertilidade do solo. O correcto ordenamento silvopastoril das encostas e cabeços será
também essencial para se conseguir uma gestão mais equilibrada dos recursos, com
destaque para o solo, a água, fauna e vegetação. Deverá ainda impedir-se a dispersão
do edificado e incentivar a sua qualificação arquitectónica e urbanística, de modo a
combater a banalização crescente destas paisagens.
Na envolvente à concessão de “Veral”, os traços paisagísticos da unidade “Terras de
Bastos” que mais se destacam são os seguintes:
Áreas extensas com cobertura vegetal densa, assente numa estrutura de bosquetes
formados essencialmente pelo pinhal, distribuídos pelo sopé da Serra de Santa
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Comba cujos cumes são caracterizados por um relevo pedregoso coberto por mato
rasteiro (Foto 2);
Os retalhos cultivados (culturas anuais e plantações perenes) ou explorados para
pastagens (naturais ou produzidas), normalmente localizados em redor dos povoados
(Foto 3);
A ocupação humana, caracterizada por povoados compactos rodeados por terrenos
agrícolas implantados nas zonas de menor declive do Complexo Serrano (Foto 3);
A presença de clareiras caracterizadas por vegetação rasteira ou ausência de
vegetação, umas resultantes de desbastes destinados à obtenção de madeiras e
outros produtos florestais de pinheiro bravo, outras resultantes de cortes destinados à
criação de corta-fogos (Foto 4).
Os espelhos de água definidos pelo rio Tâmega e seus afluentes locais (Foto 3).

Foto 2 – Cume principal da Serra de Santa Comba, com ilustração do pinhal denso
que se desenvolve no sopé da montanha.
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Foto 3 – Vista geral da povoação do Veral, com ilustração dos terrenos agrícolas
localizados na sua envolvente e do rio Tâmega em segundo plano.

Foto 4 – Vista de corta-fogo entre duas manchas de pinhal denso.
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4.8.2 – Avaliação da Qualidade Visual, Capacidade de Absorção e Fragilidade /
Sensibilidade da Paisagem
Na avaliação da Qualidade Visual, Capacidade de Absorção e Fragilidade /
Sensibilidade da Paisagem, adoptou-se um buffer de 4 km em redor da poligonal do
núcleo de exploração, considerando-se esta distância o limite de acuidade visual.
A avaliação da Qualidade Visual, Capacidade de Absorção e Fragilidade /
Sensibilidade da paisagem da envolvente à área do projecto, baseou-se na
metodologia proposta por André Botequilha Leitão, descria em diversas publicações
do autor, particularmente em Leitão (1997) - Landscape capacity evaluation and visual
impacts simulation: a GIS approach. Actas do 12º European ESRI User Conference,
Copenhagen, 1997.
A referida metodologia apresenta-se resumida na forma de fluxograma na Figura 28,
sendo descrita e aplicada à área do projecto nas secções seguintes.
Fontes de Informação
- A caracterização do relevo baseou-se no Modelo Digital do Terreno (MDT) com
dimensão de célula 25 × 25 m do Instituto Geográfico Português (IGP;
http://www.igeo.pt), o qual foi obtido a partir da informação altimétrica vectorial
utilizada na produção da Série Cartográfica Nacional à escala 1:50 000, mais
precisamente: curvas de nível com uma equidistância de 25 metros, pontos cotados e
vértices geodésicos. A informação é referenciada no sistema Datum 73 e Datum
Altimétrico de Cascais, Elipsóide de Hayford, e coordenadas rectangulares com
projecção de Gauss.
- A caracterização do uso e ocupação dos solos baseou-se na Carta de Ocupação do
Solo de Portugal Continental (Corine Land Cover - CLC2006), disponível no Centro
Nacional de Informação Geográfica (http://www.cnig.pt). Esta carta foi realizada pelo
Grupo de Detecção Remota (GDR) do Instituto Geográfico Português, tendo-se
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Exposição
(Aspect)

Mapa Militar

Modelo Digital do
Terreno (MDT)

Declive
(Slope)

Luminosidade
(Hillshade)

Modelo Digital do
Terreno (MDTu)

Campos Visuais

Intervisibilidade

Capacidade de Absorção
da Paisagem

Altura
do Observador

Mapa de Uso do
Solo

Pontos de
Observação

Figura 28 - Modelo de análise da Sensibilidade / Fragilidade da Paisagem. Adaptado de Leitão (1997)

Mapa de Uso
do Solo

Valor Cénico
da Paisagem

Qualidade Visual da
Paisagem

Fragilidade / Sensibilidade da
Paisagem

baseado na análise de imagens de satélite à escala de 1/100 000, com unidade
mínima cartográfica de 25 hectares, exactidão geométrica superior a 100 metros e
nomenclatura com 44 classes (Quadro 20a). A exactidão global do mapa foi estimada
em 90,2%, com uma precisão absoluta de 1,3% e para um nível de confiança de 95%.
A carta CLC visa a execução de uma cartografia de usos e ocupação do solo integral
para Portugal Continental, desde o domínio florestal ao agrícola. O sistema de
projecção da carta foi o adoptado pelo Instituto Geográfico do Exército (IGeoE) para a
carta militar da mesma escala (série M888).
Descrição da Metodologia
De acordo com a Figura 28, adaptada de Leitão (1997), os dados de base para a
avaliação da sensibilidade paisagística são as cartas militares, a partir das quais se
recolhe a informação altimétrica (curvas de nível) necessária à produção do Modelo
Digital do Terreno em formato raster (imagem de pixeis), e as cartas de uso e
ocupação dos solos. Para o presente projecto, relativamente à informação altimétrica,
foi usado o Modelo Digital do Terreno já fornecido em formato raster pelo IGP.
Qualidade Visual da Paisagem – A qualidade visual da paisagem depende do seu
valor cénico intrínseco e da acuidade com que um local pode ser observado. A
acuidade visual é variável em função da distância do observador, das condições
climatéricas e da iluminação do local observado.
A quantificação do valor cénico da paisagem constitui um exercício de alguma
subjectividade, tal como se subentende dos trabalhos publicados por diversos autores,
incluindo os de André Botequilha Leitão. No entanto, este último autor fornece pistas
para uma valoração adequada. Em função dessas indicações, atribuíram-se valores
cénicos às classes de uso e ocupação do solo da cartografia CLC2006 conforme se
apresenta no Quadro 20b. Com algumas excepções, as valorações adoptadas,
crescem com o Nível 1 da classificação Corine Land Cover (Quadros 20a e 20b). Os
valores variam entre 1 e 5, correspondendo aos significados representados no Quadro
20c.
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Quadro 20a

Nomenclatura CORINE Land Cover
Nível 1

Nível 2

Nível 3

1 Territórios

1.1 Tecido urbano

1.1.1 Tecido urbano contínuo

artificializados

1.1.2 Tecido urbano descontínuo
1.2 Indústria, comércio e transportes

1.2.1 Indústria, comércio e equipamentos gerais
1.2.2 Redes viárias e ferroviárias e espaços associados
1.2.3 Áreas portuárias
1.2.4 Aeroportos e aeródromos

1.3 Áreas de extracção de inertes, áreas de

1.3.1 Áreas de extracção de inertes

deposição de resíduos e estaleiros de

1.3.2 Áreas de deposição de resíduos

construção

1.3.3 Áreas em construção

1.4 Espaços verdes urbanos, equipamentos

1.4.1 Espaços verdes urbanos

desportivos, culturais e de lazer, e zonas

1.4.2 Equipamentos desportivos, culturais e de lazer e

históricas

zonas históricas

2 Áreas agrícolas e 2.1 Culturas temporárias

2.1.1 Culturas temporárias de sequeiro

agro-florestais

2.1.2 Culturas temporárias de regadio
2.1.3 Arrozais
2.2 Culturas permanentes

2.2.1 Vinhas
2.2.2 Pomares
2.2.3 Olivais

2.3 Pastagens permanentes

2.3.1 Pastagens permanentes

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas

2.4.1 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a
culturas permanentes
2.4.2 Sistemas culturais e parcelares complexos
2.4.3 Agricultura com espaços naturais e semi-naturais
2.4.4 Sistemas agro-florestais

3 Florestas e meios 3.1 Florestas

3.1.1 Florestas de folhosas

naturais e semi-

3.1.2 Florestas de resinosas

naturais

3.1.3 Florestas mistas
3.2 Florestas abertas, vegetação arbustiva e

3.2.1 Vegetação herbácea natural

herbácea

3.2.2 Matos
3.2.3 Vegetação esclerófila
3.2.4 Florestas abertas, cortes e novas plantações

3.3 Zonas descobertas e com pouca vegetação 3.3.1 Praias, dunas e areais
3.3.2 Rocha nua
3.3.3 Vegetação esparsa
3.3.4 Áreas ardidas
3.3.5 Neves eternas e glaciares
4 Zonas húmidas

4.1 Zonas húmidas interiores

4.1.1 Paúis
4.1.2 Turfeiras

4.2 Zonas húmidas litorais

4.2.1 Sapais
4.2.2 Salinas e aquicultura litoral
4.2.3 Zonas entre-marés

5 Corpos de água

5.1 Águas interiores

5.1.1 Cursos de água
5.1.2 Planos de água

5.2 Águas marinhas e costeiras

5.2.1 Lagoas costeiras
5.2.2 Desembocaduras fluviais
5.2.3 Oceano

Data: Julho 2009, disponível em: http://www.igeo.pt/gdr/projectos/clc2006/
Traduzido e adaptado de: Caetano, M., V. Nunes e A. Nunes, 2009. CORINE Land Cover 2006 for
Continental Portugal, Relatório técnico, Instituto Geográfico Português.

Código
111
112
121
122
123
124
131
132
133
141
142
211
212
213
221
222
223
231
241
242
243
244
311
312
313
321
322
323
324
331
332
333
334
335
411
412
421
422
423
511
512
521
522
523
Designação
Tecido urbano contínuo
Tecido urbano descontínuo
Indústria, comércio e equipamentos gerais
Redes viárias e ferroviárias e espaços associados
Áreas portuárias
Aeroportos e aeródromos
Áreas de extracção de inertes
Áreas de deposição de resíduos
Áreas em construção
Espaços verdes urbanos
Equipamentos desportivos, culturais e de lazer e zonas históricas
Culturas temporárias de sequeiro
Culturas temporárias de regadio
Arrozais
Vinhas
Pomares
Olivais
Pastagens permanentes
Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes
Sistemas culturais e parcelares complexos
Agricultura com espaços naturais e semi-naturais
Sistemas agro-florestais
Florestas de folhosas
Florestas de resinosas
Florestas mistas
Vegetação herbácea natural
Matos
Vegetação esclerófila
Florestas abertas, cortes e novas plantações
Praias, dunas e areais
Rocha nua
Vegetação esparsa
Áreas ardidas
Neves eternas e glaciares
Paúis
Turfeiras
Sapais
Salinas e aquicultura litoral
Zonas entre-marés
Cursos de água
Planos de água
Lagoas costeiras
Desembocaduras fluviais
Oceano

Valor Cénico da Paisagem
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Altura (m)
25
10
15
1
15
0
15
15
15
5
10
1
1
1
5
5
5
0
1
5
1
5
10
10
10
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

QUADRO 20b - Valores cénicos e alturas atribuídas a cada classe de uso e ocupação do solo da cartografia CLC2006

Quadro 20c – Classes de valor cénico da paisagem.
Valor Cénico

Descrição

1

Muito reduzido

2

Reduzido

3

Moderado

4

Elevado

5

Muito Elevado

O mapa de valores cénicos do espaço em análise foi obtido recorrendo à ferramenta
Spatial Analyst > Convert Features to Raster do software ArcGIS (ESRI, 2007),
utilizando-se como dados de entrada (Input Features) a cartografia CLC2006 anexada
ao Quadro 20b, como campo de conversão (Field) a coluna desse quadro designada
“Valor Cénico da Paisagem”, como dimensão de célula (Output Cell Size) 25 metros
(igual à do MDT), e como ficheiro de saída (Output Raster) o ficheiro Valor Cénico.grd.
Na quantificação da acuidade visual, adoptou-se como parâmetro determinante a
luminosidade do local, não se considerando os efeitos das condições climatéricas e
assumindo-se que os locais são observáveis com a mesma acuidade até ao limite de 4
quilómetros (buffer de análise assumido).
A luminosidade de um local depende fundamentalmente da sua exposição à luz solar,
que varia em função do ângulo de incidência dessa luz (azimute e inclinação
relativamente ao zénite), do declive do terreno e do ângulo de exposição das vertentes
relativamente ao Norte. O nível de iluminação (hillshade) em cada ponto da superfície
terrestre pode ser estimado pela expressão (ESRI, 2007):

Hillshade = 255 × {[cos(β ) × cos(d )] + [sen (β ) × sen(d ) × cos(α − e )]}
em que
- β é a inclinação da luz do sol relativamente ao zénite;
- α é o azimute da luz solar;
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(P1)

- d é a inclinação do terreno;
- e é o ângulo de exposição da vertente relativamente ao Norte.
Os valores da iluminação variam entre 0, valor que se aplica a uma zona de penumbra
e 255, valor que descreve uma zona bem iluminada. Em Portugal, face ao
enquadramento do território relativamente ao ciclo solar diário, as encostas expostas a
Norte correspondem normalmente a zonas de sombra e as encostas encostas a sul a
zonas bem iluminadas.
Para o cálculo dos valores de Hillshade recorreu-se à ferramenta Spatial Analyst >
Surface Analysis > Hillshade. Os valores utilizados no cálculo de foram os seguintes:
- β = 0º (Altitude = 90-β), ou seja iluminação vertical. Esta situação corresponde à
geração de uma menor área de sombras e por isso à maximização dos
valores cénicos da paisagem (situação crítica);
- α = 270º (Azimuth = α), ou seja iluminação a partir de Poente. Refira-se, porém,
que face ao ângulo de inclinação adoptado (iluminação vertical), o valor de α
é neutro no desenvolvimento das operações de cálculo.
Embora a ferramenta Hillshade utilize como dado de entrada (Input Surface) somente
o Modelo Digital do Terreno, a mesma recorre a duas outras ferramentas do módulo
Spatial Analyst para a determinação dos valores de d e e, concretamente:
- d – inclinação do terreno em cada ponto do território estudado, obtido a partir da
função Spatial Analyst > Surface Analysis > Slope;
- e – exposição da vertente no mesmo ponto, obtido a partir da função Spatial
Analyst > Surface Analysis > Aspect.
Como resultado (Output Raster) da aplicação da ferramenta Hillshade ao MDT da área
em estudo, obteve-se o ficheiro luminosidade.grd.
A quantificação da Qualidade Visual (QV) da paisagem resulta da combinação
(produto) entre o valor cénico da paisagem e a luminosidade do local. Pretendeu-se
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que a qualidade visual fosse representada pelo conjunto de classes adoptado para os
valores cénicos, com as mesmas valorações (1 a 5) e as mesmas descrições. Nesse
sentido, considerando a ferramenta utilizada nessa quantificação (Spatial Analyst >
Raster Calculator), a tipologia dos dados de entrada (valores inteiros) e a tipologia dos
resultados (também valores inteiros), o cálculo baseou-se na seguinte expressão:
QV.grd = Int [Float (Valor Cénico.grd)* Float (luminosidade.grd) / 255]

(P2)

em que
-

Int e Float são as funções algébricas “valor inteiro” e “valor flutuante” do
software ArcGIS, respectivamente;

-

Valor Cénico.grd e luminosidade.grd são os mapas em formato raster contendo
os

valores

cénicos

da

paisagem

e

as

luminosidades

do

terreno,

respectivamente.
Capacidade de Absorção da Paisagem – A capacidade de absorção da paisagem
descreve a exposição da mesma aos observadores colocados em Pontos de
Observação Dominante da sua vizinhança. Os pontos que normalmente são
considerados de observação dominante englobam os aglomerados urbanos, as áreas
de actividade agrícola, comercial ou industrial, as vias rodoviárias principais e/ou
ferroviárias, os miradouros, etc., pelo facto da presença humana nesses locais ser
permanente, ou devido a apresentarem características especiais de localização (por
exemplo, constituírem pontos destacados no relevo, como sucede no caso dos
miradouros).
Num espaço pré-estabelecido, a capacidade de absorção da paisagem depende do
número de pontos de observação dominante em presença, das características do
relevo em associação com o uso do solo, e das condições climatéricas / luminosidade.
O número de pontos de observação dominante potencia a observação do espaço
circundante, de modo que quanto maior for esse número maior será a capacidade de
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absorção da paisagem de uma região, se as demais condições se mantiverem
constantes de local para local.
O relevo condiciona as linhas de visão entre os pontos de observação dominante e o
espaço circundante, sendo que os relevos acidentados são mais susceptíveis de
intersectarem essas linhas diminuindo os campos de visão do que as zonas planas.
Em complemento ao relevo, a ocupação do solo também condiciona a extensão dos
campos de visão a partir de um ponto de observação dominante. Neste caso, as linhas
de visão são normalmente intersectadas por edificações, pelo arvoredo, etc.
Uma forma de incorporar a presença de barreiras visuais em modelos de visibilidade
consiste em somar ao Modelo Digital do Terreno (MDT) a altura média dos elementos
que ocupam o solo (por exemplo árvores ou casas), obtendo-se um Modelo Digital do
Terreno baseado no Uso (MDTu; Figura 28). O critério de valoração de cada classe
de ocupação do solo relativamente à altura dos seus elementos essenciais depende
do utilizador. No presente trabalho, sempre que possível, adoptaram-se os valores
constantes de Leitão (1997). A listagem completa desses valores apresenta-se no
Quadro 20b.
A criação do MDTu (Figura 28) recorreu numa primeira fase à ferramenta Spatial
Analyst > Convert Features to Raster, utilizando-se como dados de entrada (Input
Features) a cartografia CLC2006 anexada ao Quadro 20b, como campo de conversão
(Field) a coluna desse quadro designada “Altura (m)”, como dimensão de célula
(Output Cell Size) 25 metros (igual à do MDT), e como ficheiro de saída (Output
Raster) o ficheiro Alturas_uso.grd. Numa segunda fase, utilizou-se a ferramenta
Spatial Analyst > Raster Calculator para somar os rasters MDT e alturas_uso de modo
a obter o MDTu, que foi gravado como MDTu.grd.
Partindo-se do MDTu, foi possível calcular os campos visuais associados a cada um
dos pontos de observação dominante utilizando a ferramenta do ArcGIS (ArcToolBox)
designada Spatial Analyst Tools > Surface > Observer Points. Utilizando um
procedimento iterativo, esta ferramenta contabiliza, para cada ponto, a totalidade de
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pixeis do MDTu que se observam a partir do mesmo, gravando os resultados no
ficheiro Observer.grd. Os pontos de observação dominante são representados por um
ficheiro do ArcGIS (shapefile do tipo point) com um campo designado “OFFSETA”
destinado a definir a altura do observador acima do MDTu.
Alem de estabelecer o campo visual de cada ponto de observação dominante, os
resultados da ferramenta Observer Points permitem contabilizar o número de pontos
de observação dominante observáveis a partir de cada ponto do espaço analisado, ou
seja a “Intervisibilidade” na envolvente à área do projecto (ficheiro Intervisibilidade.grd)
À semelhança do descrito para o valor cénico da paisagem, a intervisibilidade também
é afectada pela luminosidade do espaço analisado, sendo que a intervisibilidade
corrigida dos efeitos de sombra que afectam de forma diversa cada ponto do espaço é
designada “Capacidade de Absorção da Paisagem” (CAP; Figura 28). O cálculo da
CAP é executado por uma expressão idêntica à Equação P2:
CAP.grd = Int [Float (Intervisibilidade.grd)* Float (luminosidade.grd) / 255]

(P3a)

De modo a normalizar os valores da CAP, fazendo-os variar entre 1 (CAP muito
reduzida) e 5 (CAP muito elevada), aplica-se ao resultado da expressão anterior a
seguinte transformação:
CAPn = CAP × (5/n)

(P3b)

em que CAPn representa a Capacidade de Absorção da Paisagem normalizada para 5
classes e n o valor máximo da Intervisibilidade. Os resultados desta operação são
gravados no ficheiro CAPn.grd.
Fragilidade / Sensibilidade da Paisagem – A fragilidade da paisagem é o produto da
intervisibilidade pela qualidade visual: áreas com qualidade visual muito elevada e,
simultaneamente, com capacidade de absorção também muito elevada, são áreas
muito frágeis em termos paisagísticos.
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Para o cálculo da fragilidade / sensibilidade da paisagem recorreu-se novamente à
ferramenta Spatial Analyst > Raster calculator, avaliando-se a expressão:
Fragilidade.grd = Int [Float (CAPn.grd)* Float (QV.grd) / 5]

(P4)

Em que a constante 5 representa a noralização necessária à manutenção de 5 classes
de fragilidade (1 – muito reduzida, 2 – reduzida, 3 – moderada, 4 – elevada, e 5 –
muito elevada).
Avaliação das Características da Paisagem na Área do Projecto
O buffer de 4 km em redor do núcleo de exploração da concessão “Veral” abrange
cerca de 54.53 km2. As cartografias de valores cénicos, luminosidade e qualidade
visual no interior desse buffer apresentam-se nas Figuras 29a−c. A distribuição da
área do buffer pelas diversas classes de valor cénico e qualidade visual apresentamse no Quadro 21a e graficamente na Figura 29d.
Quadro 21a – Distribuição da área do buffer pelas classes de valor cénico e qualidade
visual da paisagem.
2

Área (km )
Classe
Valor Cénico

Qualidade Visual

1

Muito Reduzido

3.6

34.9

2

Reduzido

29.6

5.2

3

Moderado

1.8

14.4

4

Elevado

5.0

0.1

5

Muito Elevado

14.5

0.0

54.53

54.53

2

Área total (km )
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40,0

Valor Cénico

35,0

Qualidade Visual

Area (km2)

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Muito
Reduzido

Reduzido

Moderado

Elevado

Classe

Muito
Elevado

Figura 29d – Representação gráfica dos valores representados no Quadro 21a.
Verifica-se que a falta de luminosidade de alguns locais provoca, nas classes mais
elevadas de valor cénico, a redução da qualidade visual numa área significativa do
buffer: Nestas classes, passa-se de 14,5 e 5,0 km2 de áreas com valor cénico muito
elevado ou elevado para 0,1 e 0,0 km2 de áreas com qualidade visual muito elevada
ou elevada. Analisando-se o gráfico da Figura 29d, verifica-se que a redução da
qualidade visual de áreas com valor cénico muito elevado é compensada por um
aumento significativo da qualidade visual de áreas com valor cénico moderado,
podendo sugerir-se ter ocorrido um downgrading das classes de qualidade visual
máxima (muito elevada e elevada) para a de valoração imediatamente inferior
(moderada). Por outras palavras, áreas com valor cénico muito elevado ou elevado
são classificadas como áreas com qualidade visual moderada devido à reduzida
luminosidade dos locais. Situação semelhante terá ocorrido entre as classes de valor
cénico e qualidade visual reduzida e muito reduzida.
Ao nível da área do projecto, verifica-se que a totalidade da área do núcleo de
exploração da concessão do “Veral” se localiza em espaço caracterizado como de
valor cénico reduzido e qualidade visual muito reduzida.
No presente estudo, a selecção dos pontos de observação dominante abrangeu a
totalidade das aldeias localizadas no interior do buffer de 4 km em redor do núcleo de
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exploração da concessão “Veral”, e pontos distribuídos pelas vias rodoviárias
principais de ligação desses povoados. No total, foram seleccionados 15 pontos de
observação dominante cuja localização se apresenta na Figura 29e. Refere-se que,
no interior do buffer, não foram identificados miradouros, espaços agrícolas ou
industriais exteriores aos povoados, ou outros pontos de referência que, juntamente
com as aldeias e vias rodoviárias, pudessem ser considerados pontos de observação
dominante.
A intervisibilidade dos Pontos de Observação Dominante (I) apresenta-se na Figura
29f e de forma resumida no Quadro 21b. O valor de I é nulo em cerca de metade
(47,7%) da área do buffer, sendo máximo (I = 6) em somente 0,3 km2 do buffer, ou
seja em cerca de 0,5% da sua área.
Relativamente ao núcleo de exploração da concessão, a intervisibilidade é nula em
28,8% da sua área. O restante da área é observado por um ponto de observação
dominante (17,8%), por dois pontos (46,7%) ou por 3 pontos (6.7%). A localização
destes três pontos apresenta-se na Figura 29f, correspondendo às aldeias de Fiães
do Tâmega e Monteiros e ao troço da estrada municipal 1050 de ligação entre Fiães
do Tâmega e Veral.
A Capacidade de Absorção da Paisagem (CAP) foi determinada com base nos valores
da intervisibilidade, por correcção destes relativamente à luminosidade (Equação P3a).
De seguida, os valores de CAP foram normalizados (CAPn) de modo a poderem ser
representados por 5 classes (Equação P3b). A cartografia dos valores de CAPn
apresenta-se na Figura 29g e a descrição das áreas afectas a cada classe, ao nível
do buffer e da área do projecto, apresentam-se no Quadro 21c.
Verifica-se que, devido ao factor luminosidade, a área de intervisibilidade nula (agora
designada de Capacidade de Absorção Visual) aumentou de 25,6 km2 (Quadro 21b)
para cerca de 47,3 km2 (Quadro 21c), ou seja sofreu um incremento de 21.7 km2
passando a representar cerca de 86,8% do buffer. Os restantes 13,2% são ocupados
por áreas de CAPn muito reduzida (11.1%) ou reduzida (2.1%).
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Quadro 21b – Análise da intervisibilidade dos pontos de observação dominante no
interior do buffer em estudo e no interior do núcleo de exploração da concessão do
“Veral”.
Nº POD

Núcleo de Exploração

Buffer
2

Área (km )

%

Area (ha)

%

0

25.6

47.0

1.6

28.9

1

14.0

25.6

1.0

17.8

2

7.7

14.2

2.6

46.7

3

4.0

7.3

0.4

6.7

4

2.0

3.7

0.0

5

0.9

1.7

0.0

6

0.3

0.5

0.0

Total

54.54

100

5.63

100

Quadro 21c – Análise da Capacidade de Absorção Visual (CAPn) da paisagem no
interior do buffer em estudo e no interior do núcleo de exploração da concessão do
“Veral”.
Classe

Descrição

0

Núcleo de Exploração

Buffer
2

Área (km )

%

Área (ha)

%

Nula

47.3

86.8

2.63

46.7

1

Muito Reduzida

6.0

11.1

3.00

53.3

2

Reduzida

1.2

2.1

3

Moderada

0.013

0.0

4

Elevada

0.001

0.0

5

Muito Elevada

5.63

100.00

0.0
54.54

100.00
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Ao nível da área do projecto (núcleo de exploração da concessão do “Veral”), verificase uma paridade entre as áreas de capacidade de absorção visual nula e muito
reduzida (Quadro 21c).
Finalmente, os resultados da determinação da fragilidade da paisagem, baseados na
aplicação da Equação P4 aos valores da qualidade visual da paisagem (Figura 29f) e
da capacidade de absorção visual da paisagem (Figura 29g), apresentam-se na
Figura 29h sendo contabilizadas as áreas de cada classe de fragilidade no Quadro
21d. Como pode observar-se, a distribuição de áreas pelas classes de fragilidade é
idêntica à da distribuição pelas classes de capacidade de absorção visual (Quadro
21c), embora as classes de fragilidade nula e muito reduzida aumentem de área face
às classes homólogas de capacidade de absorção visual, em detrimento da diminuição
da classe de fragilidade reduzida. Este facto indicia que a capacidade de absorção
constitui o parâmetro determinante da fragilidade, em detrimento da qualidade visual.
Quadro 21d – Fragilidade da paisagem no interior do buffer em estudo e no interior do
núcleo de exploração da concessão do “Veral”.
Núcleo de Exploração

Buffer
Classe

Descrição

Área (km2)

%

Área (há)

%

0

Nula

47.8

87.6

2.63

46.7

1

Muito Reduzida

6.4

11.7

3.00

53.3

2

Reduzida

0.4

0.6

3

Moderada

0.011

0.0

4

Elevada

0.001

0.0

5

Muito Elevada
54.54

100.0

5.63

100.00
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Face aos resultados da análise efectuada, conclui-se que o núcleo de exploração da
concessão do “Veral”, que inclui os sectores de lavra e demais áreas de trabalhos
(zonas de depósito, pistas de circulação das máquinas), etc., se localiza numa zona
com as seguintes características:
- Valor cénico reduzido;
- Qualidade visual muito reduzida;
- Capacidade de absorção visual nula ou muito reduzida
- Fragilidade nula ou muito reduzida

4.9 – Planeamento e Ordenamento do Território
O planeamento e ordenamento do território constituem políticas fundamentais para o
desenvolvimento sustentado das regiões, integrando diversas medidas globais e
sectoriais que contribuem para a promoção do desenvolvimento local e para o
melhoramento das condições de vida das populações residentes. O conhecimento
prévio da ocupação do solo, a análise das perspectivas de evolução demográfica e
das variáveis de desenvolvimento social e económico, e os conceitos de protecção do
ambiente e conservação da natureza, são alguns dos factores mais relevantes para se
implementar um correcto e eficaz ordenamento do território numa determinada área
e/ou região.
Para o estudo da relação dos solos com figuras de Planeamento, Ordenamento e
Áreas de Uso Condicionado do Território, consultou-se o Plano Director Municipal
(PDM) da Câmara Municipal de Boticas, cuja primeira revisão foi aprovada em
Assembleia Municipal no dia 29 de Setembro de 2008, e publicado no Diário da
República – 2ª Série, nº 195, de 8 de Outubro de 2008, sob o título “Edital nº
1007/2008”. As cartas de Ordenamento e Condicionantes que integram o referido
PDM apresentam-se em anexo, à escala legal de 1/10 000, abrangendo a concessão
e respectivo núcleo de exploração da concessão.
Com a aprovação do PDM de Boticas entrou também em vigor a nova delimitação da
Reserva Ecológica Nacional para o Município, aprovada pela Resolução do Conselho
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de Ministros nº 46/2008, publicada no Diário da República, 1ª Série, nº 43, de 29 de
Fevereiro de 2008. A cartografia da REN, à escala legal de 1/25000, abrangendo a
área da concessão e do núcleo de exploração apresenta-se em anexo.

4.9.1 – Espaços Florestais no Interior da Concessão “Veral”
O sector de lavra efectivo da concessão do “Veral” engloba somente solos incluídos
em espaços florestais sem condicionalismos do tipo Reserva Agrícola, Nacional,
Reserva Ecológica Nacional, Domínio Público Hídrico, locais de protecção ao
Património Cultural, Linhas Eléctricas ou de Abastecimento de Água, etc., conforme se
ilustra nas Cartografias de Ordenamento, Condicionantes e REN, apresentadas em
anexo.
Os espaços florestais da envolvente à concessão do “Veral” têm sido alvo de
sucessivas intervenções antrópicas, nomeadamente cortes e replantações, ou seja
têm cumprido o seu destino privilegiado, conforme demonstram os mapas do uso
actual do solo (Figura 16) e das alterações de uso na última década e meia (Figuras
16a e 16b).
A caracterização do uso e ocupação desta categoria de espaços é estabelecida pelo
Artº 36º do Regulamento do PDM.
A compatibilidade entre o uso florestal e o uso extractivo é estabelecida de forma
abrangente no PDM de Boticas, através do exposto no nº 1 do Artº 18, que refere:
“Sem prejuízo das competências legais aplicáveis a cada situação, a exploração de
recursos geológicos, fora dos espaços de indústria extractiva, pode ser objecto de
deliberação favorável, no domínio de intervenção procedimental dos órgãos do
Município, desde que estes reconheçam que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis
para o ordenamento e desenvolvimento local”.
Atentos ao normal desenvolvimento do presente procedimento de AIA, nomeadamente
à contemplação no mesmo de uma fase de consulta pública e a entidades externas, o
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reconhecimento referido no parágrafo anterior deverá ter lugar no âmbito do parecer a
emitir pela Câmara Municipal de Boticas.
O parecer da Autoridade Florestal Nacional também se apresenta em anexo, sendo
favorável condicionado. Relativamente ao Ponto nº 5 – Parecer Autorizador da
Comissão de Compartes, refere-se que o mesmo corresponde a um contrato de
cessão de exploração, por via do qual a Assembleia de Compartes cede à
concessionária o terreno afecto ao núcleo de exploração para o desenvolvimento dos
trabalhos, contra a prestação de uma renda anual e ao atendimento das regras de arte
mineiras. Neste contexto, trata-se de uma diligência a desenvolver em sede de
licenciamento, à semelhança do ocorrido a concessão vizinha da empresa promotora
(concessão C-111 “Alijó”), localizada no concelho adjacente de Ribeira de Pena.
Relativamente ao Ponto nº 10 – Incêndio de 2005, este tópico é discutido adiante,
numa das secções do capítulo 4.9.2.
Relativamente ao Ponto nº 11 - Sobreiros, refere-se que estes exemplares localizamse fora da área de intervenção da lavra e das demais zonas de trabalhos (acessos,
zonas de depósito, etc.), não estando por isso em causa o seu corte ou qualquer outro
tipo de afectação, pelo que está garantido o cumprimento das disposições legislativas
em matéria de protecção de sobreiros e azinheiras, nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DecretoLei n.º 155/2004, de 30 de Junho.
As demais condições exaradas do Parecer da Autoridade Florestal Nacional serão
escrupulosamente atendidas oportunamente, ou seja durante a vida útil do projecto,
após obtenção dos direitos de exploração.
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4.9.2 – Áreas de Uso Condicionado no Interior e Vizinhança da área do projecto
Carta da Reserva Agrícola Nacional
A Reserva Agrícola Nacional (RAN), criada pelo Decreto-Lei nº 196/89 de 14 de
Junho, encontra-se legalmente definida pelo Decreto-Lei nº 73/2009 de 31 de Março.
A RAN é o conjunto das áreas que em termos agro-climáticos, geomorfológicos e
pedológicos apresentam maior aptidão para a actividade agrícola. A RAN é uma
restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial, que
estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo,
identificando quais as permitidas tendo em conta os objectivos do presente regime nos
vários tipos de terras e solos.
Constituem objectivos da RAN:
a) Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do
desenvolvimento da actividade agrícola;
b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da actividade agrícola;
c) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do
território;
d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais;
e) Assegurar que a actual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma
diversidade e uma sustentabilidade de recursos às gerações seguintes pelo menos
análogos aos herdados das gerações anteriores;
f) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de
Conservação da Natureza;
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g) Adoptar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade
de prevenir situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso
«solo».
Em anexo, apresenta-se um extracto da Carta de Condicionantes do Município de
Boticas, à escala legal de 1/10 000. Verifica-se que o sector de lavra efectivo da
concessão do “Veral” não interfere com terrenos incluídos na RAN.
Carta da Reserva Ecológica Nacional
A Reserva Ecológica Nacional (REN), criada pelo Decreto-Lei nº 321/83 de 5 de Julho,
foi redefinida pelo Decreto-Lei nº 93/90 de 19 de Março, diploma que foi sujeito a
diversas alterações e revogado pelo Decreto-Lei nº 166/2008 de 22 de Agosto que no
presente estabelece o seu regime jurídico.
A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e
sensibilidade ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade perante riscos naturais,
são objecto de protecção especial. A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual
se

aplica

um

regime

territorial

especial

que

estabelece

um

conjunto

de

condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e
as acções compatíveis com os objectivos desse regime nos vários tipos de áreas.
A REN visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por
objectivos:
a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e
processos biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que
asseguram bens e serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das
actividades humanas;
b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de
inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de
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massa em vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações
climáticas e acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e
bens;
c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de
Conservação da Natureza;
d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda
Territorial da União Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de
riscos naturais.
Na definição da REN, a legislação prevê a identificação de sistemas biofísicos
relevantes, como por exemplo:
Áreas de Protecção do Litoral – (a) Faixa marítima de protecção costeira, b) Praias, c)
Restingas e ilhas–barreira, d) Tômbolos, e) Sapais, f) Ilhéus e rochedos emersos no
mar, g) Dunas costeiras e dunas fósseis, h) Arribas e respectivas faixas de protecção,
i) Faixa terrestre de protecção costeira, j) Águas de transição e respectivos leitos, l)
Zonas de protecção das águas de transição;
Áreas Relevantes para a Sustentabilidade do Ciclo Hidrológico Terrestre – a) Cursos
de água e respectivos leitos e margens, b) Lagoas e lagos e respectivos leitos,
margens e faixas de protecção, c) Albufeiras que contribuam para a conectividade e
coerência ecológica da REN, bem como os respectivos leitos, margens e faixas de
protecção, d) Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos;
Áreas de Prevenção de Riscos Naturais – a) Zonas adjacentes, b) Zonas ameaçadas
pelo mar não classificadas como zonas adjacentes nos termos da Lei da Titularidade
dos Recursos Hídricos, aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, c) Zonas
ameaçadas pelas cheias não classificadas como zonas adjacentes nos termos da Lei
da Titularidade dos Recursos Hídricos, d) Áreas de elevado risco de erosão hídrica do
solo, e) Áreas de instabilidade de vertentes.
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Em anexo, apresenta-se extracto da Carta de Condicionantes do Município de
Boticas, à escala legal de 1/10 000, e extracto da Carta da REN em vigor para o
concelho de Boticas, à escala legal 1/25 000. Verifica-se que o sector de lavra efectivo
da concessão do “Veral” não interfere com terrenos incluídos na REN.
Áreas Percorridas por Incêndios Florestais
O Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro, alterado, por ratificação, pela Lei nº 54/91,
de 8 de Agosto, pelo Decreto-Lei nº 34/99, de 5 de Fevereiro, e pelo Decreto-Lei nº
55/2007, de 12 de Março, estabelece, no seu Artº 1º, a proibição, pelo prazo de 10
anos, de várias acções nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por
incêndios, em áreas não classificadas nos planos municipais de ordenamento do
território como solos urbanos.
Estas proibições visaram combater o fenómeno da ocorrência de fogos florestais
provocados com a finalidade da destruição das manchas florestais, com vista à
posterior ocupação dos solos para outros fins, designadamente urbanísticos,
englobando especificamente o seguinte:
a) A realização de obras de construção de quaisquer edificações;
b) O estabelecimento de quaisquer novas actividades agrícolas, industriais, turísticas
ou outras que possam ter um impacte ambiental negativo;
c) A substituição de espécies florestais por outras técnica e ecologicamente
desadequadas;
d) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer
outros efluentes líquidos poluentes;
e) O campismo fora de locais destinados a esse fim.
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A cartografia das áreas percorridas por incêndios florestais, publicada anualmente pela
Autoridade

Florestal

Nacional

e

disponobilizada

em

formato

digital

em

http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/cartografia/cartograf-areas-ardidas-19902009, apresenta em anexo. De acordo com a referida cartografia, verifica-se que o
núcleo de exploração da concessão foi percorrido por um incêndio em 2005, conforme
aliás refere o parecer da Autoridade Florestal Nacional em anexo. Assinale-se, no
entanto, que as proibições referidas no Artº 1º do Decreto-Lei nº 55/2007 de 12 de
Março não se aplicam a este caso, uma vez que:
a) O projecto não prevê a construção de qualquer edificação;
b) O projecto de exploração na concessão do “Veral” constitui uma actividade muito
anterior ao ano de 2005, que se iniciou, conforme descrito no capítulo 1.2.2 do
presente EIA, com o pedido de atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de
depósitos minerais de quartzo e feldspato, em 15 de Junho de 2000, na sequência dos
trabalhos precursores desenvolvidos pelo Estado Português, através da ex. Direcção
Geral de Geologia e Minas na Década de 80 e do ex. Instituto Geológico e Mineiro na
Década de 90. Neste contexto, refira-se ainda que a empresa adquiriu direitos de
actividade no local, concretamente de prospecção e pesquisa, em 5 de Fevereiro de
2003, por via de contrato com o Estado Português, e que cumpriu escrupulosamente o
Plano de Trabalhos desse contrato. Toda a actividade se desenvolveu antes do
incêndio de 2005, tendo sido investidos cerca de 100 000 euros em prospecção e
pesquisa. Trata-se portanto de uma actividade projectada e desenvolvida no local
desde há mais de uma década, que tem subjacente o aproveitamento de recursos
geológicos nobres reconhecidos e estudados pelo Estado Português (feldspatos com
lítio), de que já resultou a concessão vizinha C-111 “Alijó” no âmbito do mesmo
contrato de prospecção e pesquisa, e que por isso tem legitimidade para prosseguir
não obstante a ocorrência de qualquer incêndio.
c) O projecto, através do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, prevê o
retorno do uso do solo à ocupação florestal por espécie técnica e ecologicamente
adequada (pinheiro bravo), que cobre vastas áreas da região envolvente.
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d) O desmonte da formação produtiva desenvolve-se por via seca e não está prevista
a

montagem

de

nenhuma

unidade

industrial

para

o

seu

processamento,

nomeadamente lavagem. Neste contexto, relembra-se que o pegmatito desmontado é
expedido da concessão na forma tal-qual.
As águas residuais originárias das instalações sanitárias, instaladas em contentor
móvel, são recolhidas em fossa estanque, recolhidas e adequadamente encaminhadas
por empresa especializada. Não há por isso qualquer utilização do domínio público
hídrico.
Áreas de Protecção ao Património Arqueológico e Arquitectónico
Os Artº 62º e 63º estabelecem o regime e os usos/ocupações de áreas de protecção
ao património arqueológico e arquitectónico, respectivamente. Os anexos I e II ao
Regulamento do PDM localizam, através de coordenadas rectangulares planas
(sistema Hayford-Gauss com origem no Ponto Central), os elementos do património
arqueológico e arquitectónico identificados no território do Município de Boticas.
Conforme se demonstra na secção 4.12. do presente relatório síntese, foi identificado
um sítio de protecção ao património arqueológico na vizinhança da concessão “Veral”
(“ferraduras” – arte rupestre), porém externo à mesma e significativamente afastado do
núcleo de exploração (> 1,5 km para Oeste).

4.9.3 – Unidades Similares
No raio de 1 km não existe nenhuma exploração de recursos geológicos (pedreira ou
concessão mineira) devidamente licenciada, ou seja não existe nenhuma unidade
similar na envolvente próxima da área do projecto.
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4.10 − Ambiente Sonoro - Ruído
A poluição sonora constitui um dos factores que mais contribuem para a degradação
da qualidade de vida das populações, e por isso o seu controlo é de extrema
importância para a salvaguarda da saúde e do bem-estar das pessoas.
A caracterização e previsão dos níveis do ruído ambiente na envolvente à concessão
do “Veral”, localizada na vizinhança do lugar de Veral, freguesia de Fiães do Tâmega,
foram realizadas no cumprimento dos critérios da “Incomodidade” e “Nível sonoro
médio de longa duração”, face aos requisitos do Decreto-lei nº 9/2007 de 17 de
Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação nº 18/2007, de 16 de Março, e
alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de Agosto.

4.10.1 – Metodologia
Considerações Gerais
No presente estudo, aplicou-se a metodologia constante da Norma Portuguesa NP1730 (Outubro de 1996), seguindo o parecer do IPAC/APA de Fevereiro de 2007. A
avaliação da conformidade legal dos resultados obtidos foi efectuada com base nos
requisitos do Decreto-lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro (Regulamento Geral do Ruído −
RGR), alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de Agosto.
O RGR estabelece que a instalação de actividades ruidosas permanentes em zonas
classificadas como mistas ou sensíveis, na sua envolvente ou junto de receptores
sensíveis, fica condicionado ao respeito dos limites fixados nos Art.º 11 º e Art.º13 do
mesmo regulamento.
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Definições
Para o estudo do ruído consideraram-se as seguintes definições:
⇒ Período de referência diurno: das 7:00h às 20:00h
⇒ Período de referência do entardecer: das 20:00h às 23:00h
⇒ Período de referência nocturno: das 23:00h às 7:00h
⇒ Indicador de ruído diurno (Ld): nível sonoro médio de longa duração, determinado
durante uma série de períodos diurnos, representativos de um ano;
⇒ Indicador de ruído do entardecer (Le): nível sonoro médio de longa duração,
determinado durante uma série de períodos do entardecer, representativos de um ano;
⇒ Indicador de ruído nocturno (Ln): nível sonoro médio de longa duração, determinado
durante uma série de períodos nocturnos, representativos de um ano;
⇒ Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): indicador de ruído, expresso
em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:

Lden = 10 × log

Ld
( Le + 5 )
( Ln +10 )
1 ⎡
10
10
10 ⎤
×
+
×
+
×
13
10
3
10
8
10
⎢
⎥⎦
24 ⎣

(R1)

⇒ Nível ponderado A, em dB(A): Valor do nível de pressão sonora ponderado de
acordo com a curva de resposta de filtro normalizado A, expresso em decibel;
⇒ Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq,T: Valor do nível de pressão
sonora ponderado A de um ruído uniforme que, no intervalo de tempo T, tem o mesmo
valor eficaz da pressão sonora do ruído cujo nível varia em função do tempo.
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Se o valor de LAeq,T num determinado ponto resultar de várias medições, é efectuada
a sua média logaritmica, segundo a seguinte expressão:

⎡ 1 n ( LAeq,t )i10 ⎤
LAeq, T = 10 log⎢ ∑ 10
⎥
⎦
⎣ n i =1

(R2)

Em que:
n é o número de medições;
(LAeq,t)i é o valor do nível sonoro da medição i.
Quando se identificam “patamares” no ruído que se pretende caracterizar durante um
período de tempo T, o respectivo valor de LAeq,T , resulta da aplicação da seguinte
expressão:

⎡1
LAeq, T = 10 log⎢
⎣T

n

∑ ti × 10
i =1

LAeq,ti
10

⎤
⎥
⎦

(R3)

Em que:
n é o número de patamares;
ti é a duração do patamar i;
LAeq,ti é o nível sonoro no patamar i.
⇒ Ruído ambiente LAeq,(Amb): Ruído global observado numa dada circunstância
num determinado instante, devido ao conjunto de todas as fontes sonoras que fazem
parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado.
⇒ Ruído particular LAeq,(part): Componente do ruído ambiente que pode ser
especificamente identificada por meios acústicos e atribuída a determinada fonte
sonora.
⇒ Ruído residual, LAeq,(residual): Ruído ambiente a que se suprimem um ou mais
ruídos particulares, para uma situação determinada.
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⇒ Correcção tonal: Quando existir pelo menos uma banda de terços de oitava entre
os 50Hz e 8kHz, cujo nível ultrapasse em 5dB(A) ou mais, os níveis das duas bandas
adjacentes, o nível de ruído ambiente deve ser corrigido através da parcela K1, igual a
3 dB(A).
⇒ Correcção impulsiva: Consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro
contínuo equivalente, LAeq, T, medido em simultâneo com característica impulsiva e
Fast. Se esta diferença for superior a 6 dB(A), o ruído deve ser considerado impulsivo,
e a correcção será de K2 igual a 3 dB(A).
⇒ Nível de avaliação, LAr,T: Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, durante
o intervalo de tempo T, adicionado das correcções devidas às características tonais e
impulsivas do som, de acordo com a seguinte fórmula:
LAr,T = LAeq,T + K1 + K2,

(R4)

onde K1 é a correcção tonal e K2 a correcção impulsiva
⇒ Zonas sensíveis: áreas definidas em instrumentos de planeamento territorial como
vocacionadas para usos habitacionais, ou para escolas, hospitais ou similares ou
espaços de lazer existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de
comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outro
estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comercio
tradicional, sem funcionamento no período nocturno.
⇒ Zonas mistas: as zonas existentes ou previstas em instrumentos de planeamento
territorial eficazes, cuja ocupação seja afecta a outras usos, existentes ou previstos,
para além dos referidos na definição de zona sensível.
⇒ Zonas urbana consolidada: a zona mista ou sensível com ocupação estável em
termos de edificação.
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Procedimentos
As avaliações foram efectuadas com tempos de amostragem representativos do ruído
existente em cada período, de acordo com o definido no Ponto 5.4 da norma 1730-2,
com o microfone omnidireccional situado a 3,5 metros de superfícies reflectoras e
posicionado pelo menos a 1,5 metros acima do solo. O sonómetro foi usado no modo
que permite a análise simultânea das características Impulsive e Fast. Os valores dos
níveis de ruído foram registados quando os rumos do vento corresponderam à janela
de propagação mais favorável do ruído no sentido dos receptores sensíveis avaliados.
Para o efeito da avaliação dos indicadores de longa duração Ld, Le e Ln, considerou-se
a correcção meteorológica dos níveis medidos, nos termos previstos pela norma ISO
9613-2:
LAeq, T (Longa duração) = LAeq,T – Cmet

(R5)

Em que:
LAeq, T = nível sonoro médio medido em condições favoráveis à propagação
do ruído no sentido dos receptores sensíveis (condições utilizadas durante
as medições);
Cmet = correcção meteorológica relacionada com a variabilidade anual dos
rumos dominantes do vento.
O cálculo do factor Cmet é obtido pela expressão:

⎡ 10 × (hs + hr) ⎤
Cmet = C 0 ⎢1 −
⎥
dp
⎣
⎦

(R6)

Em que:
hs = altura da fonte, em metros (considerado 2 m);
hr = altura do receptor, em metros (considerado 2 m);
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dp = distancia em metros, entre a fonte e o receptor projectada em plano
horizontal
C0 = factor em dB que depende das probabilidades de ocorrência de
condições favoráveis, desfavoráveis e homogéneas, sendo que para
Portugal C0(dia) =1.46, C0(entardecer) = 0.7 e C0(noite) = 0.
Equipamentos
Na campanha de medições foi utilizado o seguinte equipamento:
- Sonómetro Analisador Classe 1, 01dB SOLO MASTER, Numero de Série:
11702
- Calibrador acústico Classe 1, RION NC-74, Numero de Série: 34851852
- Despacho de Aprovação de Modelo: 245.70.04.03.55 do I.S.Q.
- Verificação eficaz: Boletim nº 245.70/08.982 do I.S.Q., passado em 2008/12/04
(anexo)

4.10.2 – Apresentação do Caso em Estudo
Caracterização das Fontes de Ruído na Situação de Referência
No que respeita à qualidade geral do ambiente sonoro que caracteriza a região em
estudo, pode afirmar-se que, no presente, ela está associada ao ruído resultante da
passagem de veículos nos principais itinerários da zona (a EN 312, de ligação entre
Ribeira de Pena e Boticas, e a EM que faz a ligação da EN 312 ao Veral), ao ruído
oriundo das actividades agrícolas (circulação de tractores e carros de bois), ao ruído
natural típico do ambiente rural (cães a ladrar, vacas a mugir, pássaros a chilrear,
escoamento de água em ribeiros, efeito do vento sobre os pinhais e eucaliptais), e ao
ruído resultante da presença humana nesses locais (pessoas a falar, a rachar lenha).
Os níveis de ruído medidos nos receptores sensíveis incluem por isso todas estas
contribuições, podendo ser considerados estacionários e sem sazonalidade anual
expressiva uma vez que resultam do normal desenrolar da vida em redor de povoados.
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O único efeito de sazonalidade que se pode antecipar reside na variação expectável da
intensidade do tráfego rodoviário devido ao retorno dos emigrantes em períodos de
férias.
No âmbito da primeira revisão do Plano Director Municipal (PDM) do concelho de
Boticas, aprovada em Assembleia Municipal no dia 29 de Setembro de 2008 e
publicada no Diário da República – 2ª Série nº 195 de 8 de Outubro de 2008 – sob o
título “Edital nº 1007/2008”, foram elaborados, pela Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (UTAD), os Mapas de Ruído do Município. Esta cartografia acompanha o
Plano Director Municipal, conforme estabelecido na alínea a) do nº 3 do Artº 3º −
Composição do Plano.
A implantação nessa cartografia da concessão do Veral e respectivos núcleo de
exploração e sectores de lavra, apresenta-se na Figura 30a. Pode constatar-se a
influência dominante que o tráfego na estrada municipal de ligação ao Veral tem sobre
os níveis do ruído ambiente.
No âmbito do Relatório Final do projecto de execução dos mapas de ruído do concelho
de Boticas, da autoria da UTAD e datado de 13 d Dezembro de 2005, concretamente
no item 8.2 – Classifcação de Zonas Sensíveis e Mistas (anexo), é referido que
“…foram definidas as zonas “sensíveis” e as zonas “mistas”, a publicar com o mesmo
documento.” (leia-se revisão do Plano Director Municipal). Porém, consultado o
regulamento da revisão do PDM, publicado em 8 de Outubro de 2008, e o próprio
município, verificou-se que as referidas zonas ainda não constam da ordem jurídica
local, pelo que a totalidade do concelho se mantém como Zona não Classificada.
Locais de Medição do Ruído
Na presente avaliação, foram efectuadas medições de ruído em três pontos
considerados receptores sensíveis, cuja localização se apresenta na Figura 30b e
cuja ilustração se apresenta nas Foto 5 (Pontos 1 e 2) e Foto 6 (Ponto 3).
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⇒ Ponto 1: Junto a habitação localizada na povoação de Veral;
⇒ Ponto 2: Junto a habitação localizada no lugar de Souto do Gago;
⇒ Ponto 3: Junto à casa florestal abandonada localizada na vizinhança da EM de
ligação ao Veral e próximo do entroncamento desta com o caminho em terra-batida de
acesso à zona de trabalhos.
Os pontos acima referidos foram seleccionados por constituírem os receptores
sensíveis potencialmente afectados pelo projecto, com localização mais próxima
relativamente ao mesmo. Não obstante tratar-se de uma casa florestal abandonada, o
Ponto 3 assumiu-se como receptor sensível dada a possibilidade desta edificação
pública poder vir a ser recuperada no futuro e desse modo voltar a ter uso sensível.

Foto 5 – (a) Ponto 1; (b) Ponto 2.

Foto 6 – Casa florestal abandonada (esquerda) e respectivos anexos (direita).
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A base cartográfica da Figura 30b 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 1/10000.
Período de Avaliação e Condições Ambientais
A campanha de medições foi realizada nos dias assinalados no Quadro 22, e referese aos períodos diurno, do entardecer e nocturno para o “nível sonoro médio de longa
duração” e ao período diurno para o “critério de incomodidade” uma vez que a
laboração da empresa será apenas efectuada no período diurno. No Quadro 22
também se apresentam as condições ambientais que prevaleceram nos dias de
amostragem do ruído.
Quadro 22 – Caracterização ambiental dos períodos de medição do ruído.
Temperatura (ºC)
Ponto

1

2

3

Data

Humidade (%HR)

Vento (km/h)
Direcção

Vel.

Vel.

predominante

Média

Máxima

Patm

Precipitação

(mbar)

(mm)

Média

Máx.

Min

Média

Máx.

Min

23/09/2009

24

38

10

41

63

10

WNW

3,7

9,1

1010

0,0

29/09/2009

22

29

7

37

67

12

NW

3,7

8,7

1011

0,0

18/11/2010

10,7

12,5

8,1

95

97

92

N

0,7

2,1

1013

2,0

25/11/2010

7,7

11,0

2,3

87

98

76

NW

0,6

3,7

1009

0,0

3/1/2011

8.2

12.1

5.1

98

100

90

NW

0.4

3.1

1012

0.0

10/1/2011

5.1

7.5

3.5

100

100

100

N

0.5

3.5

1011

2.3

Horários e Duração das Amostragens
Relativamente aos horários de amostragem, foi tido em consideração o horário
previsto para a laboração da empresa na sua relação com os períodos de referência
diurno, do entardecer e nocturno (Quadro 23). Os dados do Quadro 23 indicam que o
período de laboração representará 62% do período de referência diurno ou, por outras
palavras, que o período diurno será caracterizado por uma situação de não laboração
e por uma situação de laboração na mina, correspondendo patamares de ruído
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distintos a cada uma dessas situações. Uma vez que a empresa não labora para lá
das 17:30 h, os períodos de referência do entardecer e nocturno são caracterizados
exclusivamente pela situação de não laboração a que corresponde um único patamar
de ruído, característico dessa situação. Na análise da situação de referência, uma vez
que a mina ainda não labora, considera-se, também ao nível diurno, a permanência de
um único patamar de ruído.
Quadro 23 – Períodos de referência e de funcionamento das fontes sonoras.
Diurno

Entardecer

Nocturno

Período de referência

7:00 − 20:00 h

20:00 − 23:00 h

23:00 − 7:00 h

Período de laboração

8:30 − 17:30 h

Não se aplica

Não se aplica

62%

0%

0%

Tempo de laboração no
período de referência

Relativamente aos horários das amostragens, considerando cada um dos períodos de
referência e a situação de não laboração na mina, refere-se que os mesmos
ocorreram das 18:00H às 20:00H (período diurno – Patamar 1d), das 20:00H às
23:00H (período do entardecer – Patamar 1e) e das 23:00H às 24:00H (período
nocturno – Patamar 1n). Relativamente à duração das amostragens em cada horário,
não estando definido nenhuma duração mínima mas sim a necessidade da mesma ser
representativa, foram usadas durações adequadas que variaram entre 20 e 80
minutos, tal como definido no ponto 5.4.3 da norma NP 1730-2.
Resultados Obtidos – Situação de Referência
Aplicando as metodologias descritas anteriormente, obtiveram-se os resultados que se
apresentam nos Quadro 24a-c. Segundo o Anexo I do Decreto-Lei nº 9/2007 de 17/01,
o ruído associado às fontes sonoras descritas não carece de qualquer tipo de
correcção tonal e/ou impulsiva (Equação R4), uma vez que no ruído medido não se
detectaram essas características. Com efeito, no espectro de um terço de oitava, o
nível de uma banda nunca excedeu o das adjacentes em 5 dB ou mais, sendo que a
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diferença entre o LAeq medido em simultâneo com característica impulsiva (LAeq imp) e
fast (LAeq F) nunca foi superior a 6 dB. Assim, a determinação do Nível de Avaliação do
Ruído (LAr) no ponto de medição teve em conta apenas a correcção efectuada pela
Equação R2. Tal como descrito na secção metodológica, os valores medidos foram
corrigidos pelas Equações R5 e R6, para o efeito do cálculo do parâmetro Cmet e
avaliação dos indicadores de longa duração Ld, Le e Ln. Para tal, foram definidos pontos
críticos de localização das fontes sonoras em laboração na concessão, do seguinte
modo:
⇒ Ponto 1: Relativamente a este ponto, o cenário de emissão de ruído para o exterior
da zona de trabalhos será crítico quando os equipamentos móveis em laboração na
concessão estiverem localizados no limite SE do sector de lavra efectivo (sector Norte),
pois a esta localização corresponde a menor distância entre os equipamentos móveis e
o receptor sensível. Esta localização é assinalada como Ponto Crítico nº 1 na Figura
30b. A distância entre o Ponto Crítico nº 1 e o Ponto 1 é de 357,2 metros. Durante a
eventual laboração no sector de lavra potencial (sector Sul), a menor distância entre os
equipamentos móveis e o Ponto 1 (Ponto Crítico nº 2 da Figura 30b) é 381,4 metros,
ou seja superior à distância anterior de 357,2 metros. Nesse sentido, para efeitos de
cálculo do parâmetro Cmet, considera-se, ao nível do Ponto 1, a distância de 357,2
metros, por ser o valor mínimo absoluto.
⇒ Ponto 2: Relativamente a este ponto, a localização crítica dos equipamentos móveis
em laboração na concessão ocorrerá quando estes se posicionarem sobre o limite SW
do sector de lavra potencial (sector Sul), conforme assinalado na Figura 30b (Ponto
Crítico nº 3). A distância entre o Ponto Crítico nº 3 e o Ponto 2 é de 640,2 metros.
⇒ Ponto 3: Relativamente a este ponto, a localização crítica dos equipamentos móveis
em laboração na concessão também ocorrerá quando estes se posicionarem sobre o
limite SW do sector de lavra potencial (sector Sul), conforme assinalado na Figura 30b
(Ponto Crítico nº 3). A distância entre o Ponto Crítico nº 3 e o Ponto 3 é de 120,3
metros.
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Considerando as distâncias entre os pontos críticos de emissão de ruído e os
receptores sensíveis, conforme descrito nos parágrafos anteriores, obtiveram-se os
seguintes valores de Cmet constantes dos Quadros 24a-c.
Quadro 24a – Resultados da avaliação do ruído no Ponto 1.

Símbolos: C0 e Cmet coeficientes
de atenuação dos níveis sonoros médios de longa duração (Ld, Le, Ln) relacionados com as variações anuais da
probabilidade de ocorrência de rumos favoráveis à propagação de ruído (Equações R5 e R6). A média logarítmica dos
níveis de ruído medidos no 1º e 2º dia foi calculada pela Equação R2. Os níveis de avaliação do ruído (LAr) foram
calculados pela Equação R4, com K1 = K2 = 0. O valor do indicador Lden foi calculado pela Equação R1. Δ =
Incomodidade; nd – não determinado; NA – não aplicável.
Período

Duração
Período
(horas)

C0

Cmet

Patamar

horas

Diúrno

Duração
Patamar

LAeq
1º
Dia

LAeq
2º
Dia

horas

13

1.46

1.30

Entardecer

3

0.7

0.62

Nocturno

8

0

0.00

Período

Duração
Período
(horas)

1d - Unidade
parada (ruído
residual)
2d - Unidade
em
funcionamento
(ruído
ambiente)
1e - Unidade
parada
1n - Unidade
parada

Média
logarítmica

LAr

dB(A)

NSMLD
Designação

Lden

Δ

dB(A) dB(A)

5

47.3

49.2

48.4

8

nd

nd

nd

3

45.2

46.6

46.0

46.0

Le

45

0

8

37.9

41.5

40.1

40.1

Ln

40

0

48.4

Ld

47

NA
49

Quadro 24b – Resultados da avaliação do ruído no Ponto 2.
C0

Cmet

Patamar

horas

Diúrno

Duração
Patamar

LAeq
1º
Dia

LAeq
2º
Dia

horas

13

1.46

1.37

Entardecer

3

0.7

0.66

Nocturno

8

0

0.00

Período

Duração
Período
(horas)

1d - Unidade
parada (ruído
residual)
2d - Unidade
em
funcionamento
(ruído
ambiente)
1e - Unidade
parada
1n - Unidade
parada

Média
logarítmica

LAr

dB(A)

NSMLD
Designação

Lden

Δ

dB(A) dB(A)

5

41.1

43.1

42.2

8

nd

nd

nd

3

38.6

39.3

39.0

39.0

Le

38

0

8

36.6

37.8

37.2

37.2

Ln

37

0

42.2

41

Ld

NA
44

Quadro 24c – Resultados da avaliação do ruído no Ponto 3.
C0

Cmet

Patamar

horas

Diúrno

13

Duração
Patamar

LAeq
1º
Dia

LAeq
2º
Dia

horas

1.46

0.97

Entardecer

3

0.7

0.47

Nocturno

8

0

0.00

1d - Unidade
parada (ruído
residual)
2d - Unidade
em
funcionamento
(ruído
ambiente)
1e - Unidade
parada
1n - Unidade
parada

Média
logarítmica

LAr

dB(A)

NSMLD
Designação

Lden

Δ

dB(A) dB(A)

5

51.3

52.4

51.9

8

nd

nd

nd

3

43.1

44.2

43.7

43.7

Le

43

0

8

37.9

36.6

37.3

37.3

Ln

37

0

51.9

51

NA
50

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 178

Ld

4.10.3 – Análise da Conformidade Legal
Enquadramento Legal
Com a entrada em laboração da concessão do “Veral”, a área do projecto passará a ter
características de zona com actividade ruidosa de carácter permanente pelo que, de
acordo com o definido pelo “Regulamento Geral do Ruído - RGR” actualmente em
vigor (Decreto-lei nº 9/2007 de 17/01, alterado pelo Decreto-lei nº 278/2007, de 01/08),
dois critérios de conformidade devem ser cumpridos pelas actividades de carácter
permanente instaladas:
⇒ O critério do “nível sonoro médio de longa duração” (nº1 - alínea a) do Art.º 13.º);
⇒ O critério de “incomodidade” (nº1 – alínea b), do Art.º 13.º).
y Critério do “nível sonoro médio de longa duração” (nº1 - alínea a) do Art.º 13.º
As zonas sensíveis, mistas, e outras, não podem ficar expostas a ruído exterior,
expresso pelos indicadores Lden, e Ln superiores aos valores indicados no Quadro 25a.
y Critério de “incomodidade” (nº1 – alínea b), do Art.º 13.º)
O valor limite a cumprir é função da duração e horário de ocorrência do ruído particular
face à duração total do período de referência, conforme indicado no Quadro 25b. No
caso concreto da laboração prevista, que representa 62% de ocorrência do ruído
particular durante o período de referência diurno, verifica-se a situação representada
linha sombreada a cinzento.
Ou seja, face à duração e horário previsto de laboração da actividade extractiva no
local em questão (8 horas de trabalho), o valor a cumprir para a “incomodidade” é de 6
dB(A) para o período diurno, 5 dB(A) para o período entardecer, e 4 dB(A) para o
período nocturno, uma vez que q = 62%.
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Quadro 25a – Valores limite de exposição de acordo com o tipo de zona.
Valor limite de exposição - dB(A)

Classificação da zona

Lden

Ln

Zona Mista

65

55

Zona Sensível

55

45

Zona Não Classificada

63

53

65

55

60

50

65

55

Zonas Sensíveis nas Proximidades de
GIT Existentes
Zonas Sensíveis nas Proximidades de
GIT Não Aéreas em Projecto
Zonas Sensíveis nas Proximidades de
GIT Aéreas em Projecto
GIT – Grande Infra-Estrutura de Transporte

Quadro 25b – Valores limite da incomodidade consoante a relação de duração do
ruído particular face à duração do período de referência respectivo.
Valor da relação percentual (q) entre a
duração acumulada de ocorrência do
ruído particular, e a duração total do

Valor limite – “incomodidade” - dB(A)
D

período de referência
q ≤ 12,5%

Período

Período

Período

diurno

Entardecer

Nocturno

9

8

6 ≤ 24h; 5 >

4

24h
12,5% < q ≤ 25%

3

8

7

5

25% < q ≤ 50%

2

7

6

5

50% < q ≤ 75%

1

6

5

4

q ≥ 75%

0

5

4

3

4.10.4 – Discussão dos Resultados
Face aos resultados obtidos, e pela análise aos valores constantes dos quadros
apresentados anteriormente, pode concluir-se que, relativamente ao critério “nível
sonoro médio de longa duração”, os valores quantificados para os indicadores ruído
nocturno (Ln) e ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) cumprem os valores limite
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definidos para qualquer tipo de zona, em qualquer dos pontos (Ponto 1, Ponto 2 e
Ponto 3). Os valores de Ln e Lden da situação de referência nos três pontos em
avaliação estão mesmo significativamente afastados dos valores limite definidos para a
Zona Sensível.
Relativamente ao critério “incomodidade”, o mesmo não se aplica na situação de
referência uma vez que a concessão ainda não entrou em laboração.

4.10.5 – Projecção da Situação de Laboração
Considerações Gerais
Com o objectivo de avaliar o impacte sobre os receptores sensíveis localizados na
vizinhança do núcleo de exploração da concessão do “Veral”, decorrente do ruído
gerado durante a fase de implementação do projecto de exploração, apresenta-se
seguidamente um estudo previsional considerando as várias fontes de ruído particular
relevantes. Consideram-se os equipamentos móveis em laboração na concessão
(escavadora, pá carregadora e dumper em trabalhos de laboração) e os camiões de
transporte dedicados à expedição. Avalia-se ainda a contribuição da perfuradora de
bancada e dos rebentamentos, embora em cenário separado pois trata-se de tarefas
que decorrem com a actividade extractiva parada por questões de segurança.
Metodologia e Dados de Base
A análise previsional consiste em estimar o acréscimo de ruído nos locais sensíveis
(“receptores”), decorrente do ruído gerado pelos trabalhos associados às operações
de exploração / expedição em questão (“emissor”). São três os tipos de trabalhos com
máquinas em laboração que podem ser considerados fontes emissoras de ruído
particular: Lavra – Neste caso, os trabalhos localizam-se no interior dos sectores de
lavra (Figura 30b), sendo executados: pela escavadora giratória, que procede à
remoção das terras vegetais e dos estéreis de cobertura (xisto) e ao desmonte e
taqueamento do filão; pela pá, que carrega em dumper os materiais desmontados; e
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pelo dumper, que leva a depósito esses mesmos materiais; Gestão de Depósitos –
Neste caso, os trabalhos localizam-se junto das áreas destinadas á colocação dos préstocks de formação produtiva, das pargas de terras vegetais, e dos depósitos de
estéreis xistentos (Figura 30b). Correspondem ao espalhamento dos diferentes
materiais para ordenamento e controlo da altura dos depósitos. São executados pela
pá carregadora; Expedição – Neste caso, os trabalhos localizam-se junto da área do
pré-stock de formação produtiva e ao longo do trajecto de expedição (Figura 30b).
Correspondem ao transporte do filão desmontado e taqueado em direcção à unidade
de tratamento localizada em Pinheiro d’Ázere, Santa Comba Dão. São executados
pela pá carregadora e por camião de transporte com capacidade para 30 toneladas.
Partindo do conhecimento dos níveis de ruído expectáveis para as diversas fontes
particulares em análise, do actual ruído ambiente junto dos receptores sensíveis
envolventes (medido), bem como a sua distância aos locais emissores, estima-se o
ruído ambiente resultante nos receptores utilizando as expressões matemáticas que
traduzem a atenuação do som em consequência do aumento da distância à fonte.
Em concreto, a abordagem provisional apoiou-se nos seguintes pressupostos:
Nos níveis de potência sonora constantes da certificação acústica dos
equipamentos a utilizar no desmonte mecânico do maciço;
Nas leis da adição de ruídos provenientes de várias fontes sonoras;
Nos comportamentos da propagação das ondas sonoras com a distância;
Na localização das fontes sonoras face às habitações ou aos aglomerados
habitacionais mais próximos da área do projecto (receptores sensíveis).
No Quadro 26 apresentam-se as potências sonoras standard dos equipamentos a
utilizar durante o período de laboração na concessão do “Veral”. Na adição dos ruídos
emitidos pelos equipamentos a utilizar nos trabalhos de exploração, e uma vez que
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esta adição não resulta do somatório do nível de potência sonora de cada um deles,
utilizou-se a Equação R2, com n = 1, obtendo-se para o conjunto dos equipamentos o
valor de 93.2 dB(A).
Quadro 26 – Níveis de potência sonora standard adoptados para os equipamentos
que irão laborar na concessão do “Veral” e respectiva soma logarítmica.
Tipo de equipamento

Potência Sonora Standard (dB(A))

Escavadora giratória

85

Pá carregadora

83

Dumper

92

Soma logarítmica das potências
sonoras standard

93,2

A propagação do som a partir de fontes pontuais (equipamentos em laboração na
concessão) faz-se em geometria esférica. No estudo da atenuação do ruído com a
distância, recorreu-se à regra segundo a qual o nível sonoro diminui aproximadamente
5 a 6 dB quando a distância duplica, sendo constante até uma distância de 1.5 metros
da fonte de ruído, suportada pela equação:
L = Li + 20 x log (di/d)

(R7)

em que L é o valor esperado do ruído (em dB(A)) à distância d (em m) a partir da
leitura Li efectuada à distância di.
A distância di introduzida no modelo de simulação do ruído é a distância constante e
de valor igual a 1.5 metros. Ao admitir a regra empírica segundo a qual o nível sonoro
diminui aproximadamente 5 a 6 dB quando a distância duplica, a fórmula matemática
introduzida no modelo é a que melhor traduz a atenuação do ruído com a distância e a
que mais se aproxima dos valores de decréscimo considerados. Porém, admite-se
neste modelo que o nível sonoro permanece constante até um raio de 1,5 m a partir da
fonte de emissão de ruído, distância a partir da qual se considera que o ruído começa
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a diminuir. Assim, considerando que o ruído emitido na fonte (Li) é igual ao ruído
emitido a 1,5 m de distância da mesma, o primeiro decréscimo de 5 a 6 dB
relativamente ao ruído emitido na fonte acontece a cerca de 3 m da mesma.
De modo a avaliar o contributo do tráfego para o nível sonoro global resultante da
implementação do projecto, utilizaram-se expressões matemáticas que traduzem a
atenuação geométrica do som em consequência do aumento da distância,
nomeadamente:
L1i = L0i + 10 × log [Ni / (SiT)] + 10 × log[r0 / r1]1+α − 13

(R8)

Esta expressão aplica-se a fontes lineares do tipo estrada (fonte: FHWA Highway
Noise Model, da Federal Highway Administration, USA, validado segundo o método de
cálculo NMPB - Routes 96 baseado na norma NF XPS-31-133), sendo os seus termos
representados pelo seguinte:
L0

Nível de ruído à distância r0 da fonte;

L1

Nível de ruído à distância r1 da fonte;

Ni

Número de passagens de veículos do tipo “i”, ocorridas no tempo T;

Si

Velocidade média dos veículos do tipo “i”, em km/h;

T

Período (h) para o qual se pretende determinar L1, correspondente a Ni;

α

factor relacionado com as características de absorção sonora do piso (0
para pisos reflectores; 0,5 para pisos rugosos e com coberto vegetal).

Para introduzir a contribuição individual por tipo de viatura e em função da sua
velocidade de circulação média na via, foram usadas seguintes expressões (fonte:
"Environmental Impact Analysis Handbook" - McGraw-Hill):
L0 = 38,1 log (v) – 2,4 dB(A)

(R9a)

medido a 15,2 m da estrada, sendo “v“ a velocidade de circulação (km/h) para viaturas
ligeiras.
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L0 = 24,6 log (v) + 38,5 dB(A)

(R9b)

medido a 15,2 m da estrada, sendo “v“ a velocidade de circulação (km/h) para camiões
pesados.
De acordo com os parâmetros do projecto, o tráfego associado à expedição da
formação produtiva é representado por, no máximo, quatro passagens de veículos
pesados na via de acesso à concessão (duas passagens para carregamento e outras
duas para expedição) e outras tantas passagens da carrinha que transporta os
funcionários à mina (duas de manhã e duas depois de almoço).
Relativamente à relação entre a localização das fontes sonoras e a localização dos
receptores sensíveis, procedeu-se de forma semelhante ao estipulado para a situação
de referência, ou seja definiram-se pontos críticos de localização das fontes sonoras
que correspondem a cenários críticos em termos de ruído.
Os pontos críticos de localização dos equipamentos móveis foram definidos na
situação de referência, mantendo-se inalterados na presente projecção. Relativamente
aos camiões de transporte, consideraram-se as seguintes localizações para os
receptores sensíveis (Pontos 1, 2 e 3):
⇒ Ponto 1 (Veral): Relativamente a este ponto, considera-se que a localização crítica
é o local de carregamento dos camiões, junto ao depósito de pré-stock de formação
produtiva (Ponto Crítico nº 4; Figura 30b), por ser este o local correspondente à
menor distância entre os camiões e o receptor sensível (414,6 metros). Trata-se de
uma situação conservadora pois, neste local, os camiões encontram-se estacionados
ou em início / fim de marcha, emitindo menos ruído do que na sua circulação em
estrada.
⇒ Ponto 2 (Souto do Gago): Relativamente a este ponto, considera-se localização
crítica dos camiões em circulação o Ponto Crítico nº 6 (Figura 30b), situado na
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estrada municipal de ligação ao Veral, por ser este o local correspondente à menor
distância entre os camiões e o receptor sensível (227,3 metros).
⇒ Ponto 3 (Casa Florestal): Relativamente a este ponto, considera-se localização
crítica dos camiões em circulação o Ponto Crítico nº 5 (Figura 30b), situado no
caminho em terra batida de acesso à zona de trabalhos, por ser este o local
correspondente à menor distância entre os camiões e o receptor sensível (134,6
metros).
As distâncias entre os receptores sensíveis e os pontos críticos apresentam-se no
Quadro 27a, encontrando-se sombreadas as distâncias críticas utilizadas na
projecção do ruído ambiente para a situação de laboração.
Quadro 27a – Distâncias entre os receptores sensíveis e os pontos críticos de
localização das fontes de ruído oriundas da concessão “Veral”. O sombreado azul
representa as distâncias críticas entre os equipamentos móveis em laboração na
concessão e os receptores sensíveis. O sombreado a verde representa as distâncias
críticas entre os camiões em expedição das matérias-primas e os receptores
sensíveis.
Receptor Sensível
1 - Veral

2 - Souto do Gago

3 - Casa Florestal

Ponto Crítico de Localização da
Fonte de Ruído

Equipamentos Móveis em Laboração na Concessão
1

357.2

878.8

351.0

2

381.4

819.9

288.7

3

492.4

640.2

120.3

Camiões de Transporte em Expedição das Matérias-Primas
4

414.6

786.8

286.5

5

588.5

547.0

134.6

6

973.1

227.3

501.2
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As coordenadas dos receptores sensíveis, no sistema Hayford-Gauss com origem no
Ponto Central e no sistema de coordenadas geográficas WGS84, apresentam-se no
Quadro 27b. A conversão das coordenadas, do sistema Hayford-Gauss para o
sistema WGS84, recorreu ao programa de transformação de coordenadas disponível
no sítio da Internet do do instituto geográfico do exército.
Quadro 27b –

Coordenadas dos centróides dos Receptores Sensíveis e dos Pontos Críticos. Transformação do

sistema Hayford-Gauss para o sistema WGS84 realizada a partir do sítio da Internet do Instituto Geográfico do
Exército. (http://www.igeoe.pt/utilitarios/coordenadas/trans.aspx).
Tipo

Receptor Sensível

Ponto Crítico

Nr

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

Latitude (N)

1

34797.8

213964.1

-10º 02' 12.465''

Longitude (W)
38º 52' 39.983''

2

33677.8

213775.5

-10º 02' 58.738''

38º 52' 33.109''

3

34317.6

213849.2

-10º 02' 32.276''

38º 52' 35.933''

1

34480.5

214167.4

-10º 02' 25.798''

38º 52' 46.356''

2

34438.2

214119.3

-10º 02' 27.510''

38º 52' 44.770''

4

34394.0

214134.7

-10º 02' 29.357''

38º 52' 45.238''

5

34239.2

213974.6

-10º 02' 35.634''

38º 52' 39.946''

6

33819.1

213965.5

-10º 02' 53.047''

38º 52' 39.364''

3

34299.8

213980.9

-10º 02' 33.130''

38º 52' 40.189''

Resultados
Considerando as metodologias / pressupostos e os dados de base apresentados
anteriormente, apresentam-se agora os resultados das projecções do ruído ambiente
para a situação de laboração na concessão e respectiva análise de conformidade
legal, separadamente para os receptores sensíveis do Veral (Ponto 1), Souto do Gago
(Ponto 2) e Casa Florestal (Ponto 3).
Veral – Os resultados da modelização da componente de ruído relativa aos
equipamentos móveis em laboração na concessão apresentam-se no Quadro 28a. Os
dados utilizados na modelização da componente de ruído relativa ao tráfego oriundo
da concessão do “Veral” apresentam-se no Quadro 28b. O período T = 8 horas
corresponde ao horário de laboração da mina durante um dia de trabalho. O fluxo
máximo de veículos ligeiros oriundos do projecto durante um dia (Ni = 4) representa
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uma primeira passagem da carinha que transporta os trabalhadores na ida para a
mina no período da manhã, uma segunda passagem na deslocação para o almoço,
uma terceira passagem de retorno ao trabalho após o período do almoço, e uma
quarta e última passagem no regresso a casa ao final do dia de trabalho. O fluxo
máximo diário de veículos pesados oriundos do projecto (Ni = 4) representa duas
passagens dos camiões de transporte para carregamento da matéria-prima, e outras
duas para expedição desse material em direcção a Santa Comba Dão. Em ambos os
casos, as passagens ocorrem durante o período de laboração na mina. A distância de
414,6 m corresponde à distância entre o receptor sensível do Veral e o local de
abastecimento dos camiões de transporte, a partir do qual se inicia a expedição. Esta
é a menor distância entre o receptor sensível e as fontes de ruído associadas ao
tráfego de veículos oriundos do projecto, ou seja aquela que maximiza os impactes. O
nível sonoro contínuo equivalente (Leq) no receptor sensível do Veral, do ruído
particular resultante do movimento de veículos, apresenta-se no Quadro 28c. Com
base nestes valores, apresenta-se no Quadro 28d a projecção do ruído ambiente para
a situação de laboração, que resulta em 50,3 dB(A).
Quadro 28a –

Projecção do ruído relacionado com os equipamentos móveis em laboração na concessão, ao
nível do receptor sensível Veral (Ponto 1).
Parâmetro

Unidades

Valor

Descrição
Distância de referência (até à qual se considera que o nível de
pressão sonora equivale o nível de potencia sonora do
equipamento ou conjunto de equipamentos

di

m

1.5

d

m

357.2

Distância da(s) fonte(s) emissora(s) ao receptor sensível

Li

dB(A)

93.2

Nível de ruído à distância di (assumido como igual à soma
logarítmica das potências sonoras standard dos equipamentos)

L

dB(A)

45.7

Ruído previsto à distância d (Equação R7)

Quadro 28b –

Dados utilizados na modelização da componente de ruído relacionada com o tráfego oriundo da
concessão “Veral”: receptor do Veral.
Item

Valor

Período considerado na contagem de veículos (T, h)

8

Fluxo máximo de veículos ligeiros oriundos do projecto (Ni)

4

Fluxo máximo diário de veículos pesados oriundos do projecto (Ni)

4

Velocidade média de circulação dos veículos (v, km/h)

50.0

Distância do eixo da estrada ao receptor (r1, m)

414.6

Características do piso entre a estrada e o receptor
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Irregular e com coberto
vegetal

Quadro 28c –

Nível sonoro contínuo equivalente (Leq) no receptor sensível, do ruído particular resultante do

movimento de veículos, calculado pelas Equações R8, R9a e R9b: receptor do Veral.
Parâmetro

Valor (dB(A))

Nível sonoro contínuo equivalente no receptor, do ruído particular resultante
do movimento dos veículos ligeiros
Nível sonoro contínuo equivalente no receptor, do ruído particular resultante
do movimento dos veículos pesados
Nível sonoro contínuo equivalente no receptor, do ruído particular resultante
do movimento dos veículos ligeiros e pesados

Quadro 28d –

7.8
25.8
25.8

Avaliação do ruído ambiente na situação de laboração, com inclusão da componente relativa ao

tráfego: receptor do Veral.
LAeq no receptor
sensível (dB(A))
Núcleo de Exploração
Tráfego de veículos ligeiros +
Componentes do ruído ambiente no veículos pesados oriundos do
projecto
receptor sensível
Residual
Ruído ambiente no período de
laboração das fontes

Observações

45.7

Modelizado (Equação R7)

25.8

Modelizado (Equações R8,
R9a e R9b)

48.4

LAr da situação de
referência para o período
diurno

50.3

Para a avaliação dos critérios de incomodidade e de exposição máxima, durante a
fase de implementação do projecto, recalcularam-se os valores apresentados no
Quadro 24a, considerando-se que o patamar 2d (sem valores na situação de
referência) é agora representado pelo valor estimado para ruído ambiente durante o
período de laboração das fontes (50,3 dB(A); Quadro 28d). Os resultados desses
cálculos apresentam-se no Quadro 28e.
Quadro 28e –

Resultados da avaliação do ruído no receptor sensível do Veral, para a situação de laboração na

mina do “Veral”. Símbolos: consultar Quadro 24a.

Período

Duração
Período
(horas)

C0

Cmet

Patamar

horas

Diúrno

13

Duração
Patamar

LAeq
1º
Dia

LAeq
2º
Dia

horas

1.46

1.30

Entardecer

3

0.7

0.62

Nocturno

8

0

0.00

1d - Unidade
parada (ruído
residual)
2d - Unidade
em
funcionamento
(ruído
ambiente)
1e - Unidade
parada
1n - Unidade
parada

Média
logarítmica

LAr

dB(A)

NSMLD
Designação

Lden

Δ

dB(A) dB(A)

5

47.3

49.2

48.4

8

50.3

50.3

50.3

3

45.2

46.6

46.0

46.0

Le

45

0

8

37.9

41.5

40.1

40.1

Ln

40

0

49.7

48

2
49
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Ld

Face aos resultados obtidos, e pela análise aos valores constantes do Quadro 25a,
pode concluir-se que, junto ao receptor sensível do Veral, relativamente ao critério
“nível sonoro médio de longa duração”, os valores quantificados para os indicadores
ruído nocturno (Ln) e ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) cumprem os valores limite
definidos para qualquer tipo de zona.
Face aos resultados obtidos, e pela análise aos valores constantes no Quadro 25b,
pode concluir-se que, relativamente ao critério “incomodidade”, junto ao receptor
sensível Veral os valores quantificados para a incomodidade cumprem o valor limite.
Souto do Gago – Para a avaliação do impacte resultante da implementação do
projecto de exploração na concessão do “Veral” no receptor sensível do “Souto do
Gago”, consideraram-se os efeitos da exploração no sector de lavra potencial (o mais
próximo do receptor) e do tráfego de veículos ligeiros e pesados oriundos do projecto
na via de acesso à mina. Relativamente ao contributo da exploração, considerou-se a
localização mais desfavorável dos equipamentos móveis, que corresponde ao Ponto
Crítico nº 3 e representa uma distância de 640,2 metros ao receptor sensível. Os níveis
de potência sonora standard dos equipamentos móveis utilizados na previsão do
contributo da exploração foram os mesmos dos utilizados para o receptor do Veral. Os
resultados da modelização da atenuação do ruído com a distância apresentam-se no
Quadro 29a. Os dados utilizados na modelização da componente de ruído relativa ao
tráfego oriundo da concessão do “Veral” apresentam-se no Quadro 29b para o
receptor do Souto do Gago. O significado dos valores é equivalente ao apresentado
para o receptor do Veral (Quadro 28b). Os resultados dessa modelização apresentamse no Quadro 29c, verificando-se que o nível sonoro contínuo equivalente (Leq) no
receptor sensível do Souto do Gago, do ruído particular resultante do movimento de
veículos é 29,7 dB(A). Com base nos valores dos Quadros 29a, 29b e 29c, apresentase no Quadro 29d a avaliação do ruído ambiente no receptor do Souto do Gago para a
situação de laboração na mina, que resulta em 44,6 dB(A).
Tal como para o receptor do Veral, para a avaliação dos critérios de incomodidade e de
exposição máxima, durante a fase de implementação do projecto, recalcularam-se os
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valores apresentados no Quadro 24b, considerando-se que o patamar 2d (sem valores
na situação de referência) é agora representado pelo valor estimado para ruído
ambiente durante o período de laboração das fontes (44,6 dB(A); Quadro 29d). Os
resultados desses cálculos apresentam-se no Quadro 29e.
Face aos resultados obtidos, e pela análise aos valores constantes do Quadro 25a,
pode concluir-se que, junto ao receptor sensível do Souto do Gago, relativamente ao
critério “nível sonoro médio de longa duração”, os valores quantificados para os
indicadores ruído nocturno (Ln) e ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) cumprem os
valores limite definidos para qualquer tipo de zona.
Face aos resultados obtidos, e pela análise aos valores constantes no Quadro 25b,
pode concluir-se que, relativamente ao critério “incomodidade”, junto ao receptor
sensível do Souto do Gago os valores quantificados para a incomodidade cumprem o
valor limite.
Quadro 29a –

Projecção do ruído relacionado com os equipamentos móveis em laboração na concessão, ao

nível do receptor sensível do Souto do gago (Ponto 2).
Parâmetro

Unidades

Valor

Descrição
Distância de referência (até à qual se considera que o nível de
pressão sonora equivale o nível de potencia sonora do
equipamento ou conjunto de equipamentos

di

m

1.5

d

m

640.2

Distância da(s) fonte(s) emissora(s) ao receptor sensível

Li

dB(A)

93.2

Nível de ruído à distância di (assumido como igual à soma
logarítmica das potências sonoras standard dos equipamentos)

L

dB(A)

40.6

Ruído previsto à distância d (Equação R7)

Quadro 29b –

Dados utilizados na modelização da componente de ruído relacionada com o tráfego oriundo da

concessão “Veral”: receptor do Souto do Gago (Ponto 2).
Dados de referência caracterizadores do projecto
Item

Valor

Período (T) considerado na contagem de veículos

8

Fluxo máximo de veículos ligeiros oriundos do projecto (NL)

4

Fluxo máximo diário de veículos pesados oriundos do projecto (NP)
Velocidade média de circulação dos veículos (v, km/h)
Distância do eixo da estrada ao receptor (r2, m)

4
50.0
227.3

Características do piso entre a estrada e o receptor

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 191

Irregular e com coberto
vegetal

Quadro 29c –

Nível sonoro contínuo equivalente (Leq) no receptor sensível, do ruído particular resultante do

movimento de veículos, calculado pelas Equações R8, R9a e R9b: receptor do Souto do Gago (Ponto 2).
Parâmetro

Valor (dB(A))

Nível sonoro contínuo equivalente no receptor, do ruído particular resultante
do movimento dos veículos ligeiros
Nível sonoro contínuo equivalente no receptor, do ruído particular resultante
do movimento dos veículos pesados
Nível sonoro contínuo equivalente no receptor, do ruído particular resultante
do movimento dos veículos ligeiros e pesados

Quadro 29d –

11.7
29.7
29.7

Avaliação do ruído ambiente na situação de laboração, com inclusão da componente relativa ao

tráfego: receptor do Souto do Gago (Ponto 2).
LAeq no receptor
sensível (dB(A))
Núcleo de Exploração
Componentes do ruído ambiente no
receptor sensível

40.6

Tráfego de pesados
oriundos do projecto

29.7

Residual

42.2

Ruído ambiente no período de
laboração das fontes

Quadro 29e –

Observações
Modelizado (Equação R7)
Modelizado (Equações R8,
R9a e R9b)
LAr da situação de referência
para o período diúrno

44.6

Resultados da avaliação do ruído no receptor sensível do Souto do Gago (Ponto 2), para a

situação de laboração na mina do “Veral”. Símbolos: consultar Quadro 24a.

Período

Duração
Período
(horas)

C0

Cmet

Patamar

Duração
Patamar

horas

Diúrno

13

LAeq
1º
Dia

LAeq
2º
Dia

horas

1.46

1.37

Entardecer

3

0.7

0.66

Nocturno

8

0

0.00

1d - Unidade
parada (ruído
residual)
2d - Unidade
em
funcionamento
(ruído
ambiente)
1e - Unidade
parada
1n - Unidade
parada

Média
logarítmica

LAr

dB(A)

NSMLD
Designação

Lden

Δ

dB(A) dB(A)

5

41.1

43.1

42.2

8

44.6

44.6

44.6

3

38.6

39.3

39.0

39.0

Le

38

0

8

36.6

37.8

37.2

37.2

Ln

37

0

43.9

Ld

42

2
45

Casa Florestal – A avaliação do ruído neste ponto é em tudo idêntica à descrita
para os receptores anteriores. Nos cálculos, utilizaram-se as distâncias referidas no
Quadro 27a entre o receptor Casa Florestal e os Pontos Críticos nº 3 (localização dos
equipamentos móveis) e nº 5 (localização dos camiões de expedição). Os resultados
apresentam-se nos Quadros 30a-e.
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Quadro 30a –

Projecção do ruído relacionado com os equipamentos móveis em laboração na concessão, ao

nível do receptor sensível da Casa Florestal (Ponto 3).
Parâmetro

Unidades

Valor

Descrição
Distância de referência (até à qual se considera que o nível de
pressão sonora equivale o nível de potencia sonora do
equipamento ou conjunto de equipamentos

di

m

1.5

d

m

120.3

Distância da(s) fonte(s) emissora(s) ao receptor sensível

Li

dB(A)

93.2

Nível de ruído à distância di (assumido como igual à soma
logarítmica das potências sonoras standard dos equipamentos)

L

dB(A)

55.1

Ruído previsto à distância d (Equação R7)

Quadro 30b –

Dados utilizados na modelização da componente de ruído relacionada com o tráfego oriundo da

concessão “Veral”: receptor da Casa Florestal (Ponto 3).
Dados de referência caracterizadores do projecto
Item

Valor

Período (T) considerado na contagem de veículos

8

Fluxo máximo de veículos ligeiros oriundos do projecto (NL)

4

Fluxo máximo diário de veículos pesados oriundos do projecto (NP)

4

Velocidade média de circulação dos veículos (v, km/h)

50.0

Distância do eixo da estrada ao receptor (r2, m)

134.6
Irregular e com coberto
vegetal

Características do piso entre a estrada e o receptor

Quadro 30c –

Nível sonoro contínuo equivalente (Leq) no receptor sensível, do ruído particular resultante do

movimento de veículos, calculado pelas Equações R8, R9a e R9b: receptor da Casa Florestal (Ponto 3).
Parâmetro

Valor (dB(A))

Nível sonoro contínuo equivalente no receptor, do ruído particular resultante
do movimento dos veículos ligeiros
Nível sonoro contínuo equivalente no receptor, do ruído particular resultante
do movimento dos veículos pesados
Nível sonoro contínuo equivalente no receptor, do ruído particular resultante
do movimento dos veículos ligeiros e pesados

Quadro 30d –

15.1
33.1
33.2

Avaliação do ruído ambiente na situação de laboração, com inclusão da componente relativa ao

tráfego: receptor da Casa Florestal (Ponto 3).
LAeq no receptor
sensível (dB(A))
Componentes do ruído ambiente no
receptor sensível

Núcleo de Exploração

55.1

Tráfego de pesados
oriundos do projecto

33.2

Residual

47.7

Ruído ambiente no período de
laboração das fontes

55.9
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Observações
Modelizado (Equação R7)
Modelizado (Equações R8,
R9a e R9b)
LAr da situação de referência
para o período diúrno

Quadro 30e – Resultados da avaliação do ruído no receptor sensível da Casa Florestal (Ponto 3), para a situação
de laboração na mina do “Veral”. Símbolos: consultar Quadro 24a.

Período

Duração
Período
(horas)

C0

Cmet

Patamar

horas

Diúrno

13

Duração
Patamar

LAeq
1º
Dia

LAeq
2º
Dia

horas

1.46

0.97

Entardecer

3

0.7

0.47

Nocturno

8

0

0.00

1d - Unidade
parada (ruído
residual)
2d - Unidade
em
funcionamento
(ruído
ambiente)
1e - Unidade
parada
1n - Unidade
parada

Média
logarítmica

LAr

dB(A)

NSMLD
Designação

Lden

Δ

dB(A) dB(A)

5

51.3

52.4

51.9

8

55.9

55.9

55.9

3

45.2

46.6

46.0

46.0

Le

45

0

8

37.9

41.5

40.1

40.1

Ln

40

0

54.7

Ld

54

4
52

Face aos resultados obtidos, e pela análise aos valores constantes do Quadro 25a,
pode concluir-se que, junto ao receptor sensível da Casa Florestal, relativamente ao
critério “nível sonoro médio de longa duração”, os valores quantificados para os
indicadores ruído nocturno (Ln) e ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) cumprem os
valores limite definidos para qualquer tipo de zona. Face aos resultados obtidos, e pela
análise aos valores constantes no Quadro 25b, pode concluir-se que, relativamente ao
critério “incomodidade”, junto ao receptor sensível do Souto do Gago os valores
quantificados para a incomodidade cumprem o valor limite.
Contribuição dos Explosivos, da Perfuradora de Bancada e da Gestão de Depósitos
Tal como referido anteriormente, a tarefa de desmonte com recurso a explosivos é
normalmente um acto isolado das demais tarefas implementadas na exploração,
situação que assume particular destaque no caso da acção de rebentamento devido
aos requisitos de segurança a que se encontra subordinada. Nesse sentido, o uso de
explosivos constitui uma fonte sonora que emite ruído para o exterior dos sectores de
lavra e da concessão, porém a sua contribuição para os níveis de ruído registados nos
receptores sensíveis deverá ser considerada em separado da contribuição da
perfuradora de bancada (que actual na fase imediatamente anterior) ou do normal
funcionamento dos equipamentos móveis.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 194

A empresa José Aldeia Lagoa & Filhos, SA possui diversas explorações similares à
concessão do “Veral” onde periodicamente se operam acções de desmonte com
recurso a explosivos. Em particular, refere-se a concessão mineira C-111 “Alijó”, sita
no concelho de Ribeira de Pena, a uma distância de poucos quilómetros da área do
projecto, uma vez que o depósito mineral explorado nessa concessão é da mesma
tipologia do filão do Veral.
Num desmonte recente na concessão de “Alijó”, foi feita uma medição do ruído
associada ao rebentamento de cerca de 850 toneladas de pegmatito, que gerou um
valor de ruído de 78,7 dB(A) a cerca de 3 metros da zona do rebentamento
(localização do sonómetro).
Aplicando a este valor a Equação R7, que descreve a atenuação do ruído com a
distância, e considerando as distâncias críticas entre os receptores sensíveis e os
respectivos Pontos Críticos (Quadro 27a; células sombreadas a azul), pode anteverse que, ao nível dos receptores sensíveis referenciados no presente projecto, os níveis
de ruído resultantes dos rebentamentos variarão entre 32.1 e 46.6 dB(A), conforme se
apresenta no Quadro 31. Considerando o ruído residual medido na situação de
referência para os mesmos locais, estima-se que o ruído ambiente nos receptores
sensíveis varie entre 42.2 e 51.9 dB(A), ou seja que o contributo dos rebentamentos
seja cerca de 0,3−1.1 dB(A).
Quadro 31 – Contributo dos rebentamentos para o ruído ambiente.
Parâmetro

Unidades

di
d

Valor

Observações

Veral

Souto do Gago

Casa Florestal

m

3

3

3

m

357.2

640.2

120.3

Distância da fonte emissora
ao receptor sensível

Li

dB(A)

78.7

78.7

78.7

Ruído medido à distância di

L

dB(A)

37.2

32.1

46.6

Ruído previsto à distância d

LAr (período diúrno)

dB(A)

48.4

42.2

51.9

Medido na situação de
referência

dB(A)

48.7

42.6

53.0

dB(A)

0.3

0.4

1.1

Ruído ambiente com
contributo dos explosivos
Contributo dos
rebentamentos para o
ruído ambiente
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Relativamente ao contributo da perfuradora de bancada para o ruído ambiente, referese que em termos de potência sonora a actividade deste equipamento representa um
ruído de aproximadamente 85 dB(A), enquanto que o conjunto de equipamentos
móveis que normalmente trabalharão em simultâneo na concessão representa uma
potência sonora global de aproximadamente 92.3 dB(A), conforme previsão efectuada.
Situação semelhante se passa com a gestão de depósitos que é executada somente
pela pá carregadora. Neste caso, em termos de potência sonora, a actividade deste
equipamento representa um ruído de aproximadamente 83 dB(A), valor também
inferior aos 93.2 dB(A) acima referidos.
Assim, considera-se que o cenário crítico de laboração, em termos de emissão de
ruído a partir dos equipamentos móveis afectos à exploração, é o da operação
simultânea da escavadora giratória, da pá carregadora e do dumper.
Utilização de Modelos Computacionais
Os resultados das projecções apresentados na secção anterior apontam para valores
de ruído ambiente reduzidos e parâmetros de longa duração e incomodidade
inequivocamente compatíveis com a legislação em vigor, motivo pelo qual não se
considerou necessária a realização de análise baseada em modelos mais sofisticados
como são os modelos computacionais.

4.11 – Qualidade do Ar (PM10)

4.11.1 – Considerações Gerais
A qualidade do ar é o termo usado para traduzir o grau de poluição no ar que
respiramos. A poluição do ar é provocada por uma mistura de substâncias químicas,
lançadas no ar ou resultantes de reacções químicas, que alteram o que seria a
constituição natural da atmosfera. Estas substâncias poluentes podem ter maior ou
menor impacte na qualidade do ar, consoante a sua composição química,
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concentração na massa de ar, e condições meteorológicas. Por exemplo, a existência
de ventos ou chuvas fortes poderão dispersar os poluentes, podendo a presença de
luz solar acentuar os seus efeitos negativos.
As fontes emissoras dos poluentes atmosféricos são numerosas e variadas, podendo
ser antropogénicas ou naturais. As fontes antropogénicas resultam das actividades
humanas, como a actividade industrial ou o tráfego automóvel, enquanto as naturais
englobam fenómenos da natureza tais como emissões provenientes de erupções
vulcânicas ou fogos florestais naturais.
Em zonas onde existem pedreiras, o empoeiramento resulta das operações de
desmonte, carga, descarga e transporte, e da circulação de veículos pesados em
acessos de terra batida existentes na vizinhança das áreas de trabalho.
Com o objectivo de caracterizar os níveis de partículas finas no ambiente geral, e pelo
facto de se ter seleccionado um receptor sensível na envolvente da área do projecto (a
habitação mais próxima localizada a SE do sector de lavra efectivo da concessão –
Ponto 1, o mesmo seleccionado para a medição do ruído), efectuou-se uma avaliação
das emissões de partículas em suspensão no ar ambiente, fracção PM10, por período
de 24 h durante 7 dias consecutivos, onde foram seguidas as recomendações das
directrizes técnicas do MAOTDR, expressas na Nota Técnica “Metodologia para a
Monitorização de Níveis de Partículas no Ar Ambiente, em Pedreiras”, designadamente
o nº2 do capítulo II.
Com esta avaliação pretende-se efectuar a análise de conformidade face aos valores
definidos para PM10 no Decreto-Lei n.º102/2010 de 23 de Setembro.

4.11.2 – Localização do Ponto de Amostragem
Na presente avaliação, foi efectuada recolha de partículas finas PM10 num ponto,
considerado o receptor sensível mais próximo da área do projecto, a saber: ⇒ Ponto
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1: Junto ao receptor sensível (habitação) situado 357.2 m para SE do limite SE do
sector de lavra efectivo.
A localização do ponto de amostragem indicado pode ser observada na Figura 30b,
relativa à localização do receptor sensível definido para efeito da análise do ruído, uma
vez que se trata do mesmo ponto. Na Foto 7 ilustra-se o referido local das medições.

Foto 7 – Habitação junto à qual se procedeu às medições de PM10 e ruído.

4.11.3 – Definições
Para o estudo das concentrações em PM10 consideraram-se as seguintes definições:
⇒ Média Ponderada (MP) – Concentração média durante um dia, ponderada em
função do tempo de exposição;
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⇒ Valor Limite da Qualidade do Ar – Concentração máxima no meio receptor para um
determinado poluente atmosférico, cujo valor não pode ser excedido durante períodos
previamente determinados, com vista à protecção da saúde humana e preservação do
ambiente;
⇒ PM10 – Partículas em suspensão susceptíveis de serem recolhidas através de uma
tomada de amostra selectiva com eficiência de corte de 50%, para um diâmetro
aerodinâmico de 10 μm. São geralmente designadas por partículas torácicas uma vez
que são inaladas pela boca e pelo nariz, depositando-se na traqueia e brônquios;
⇒ Condições de Referência de Pressão e Temperatura – A pressão absoluta normal é
de 101,325 KPa (760 mm Hg ou 1013 mbar) e a temperatura absoluta é de 273 K (0
ºC).
⇒ Receptores sensíveis – População e/ou áreas protegidas afectadas pela exploração
do projecto ou pelas actividades complementares do mesmo (circulação de veículos de
carga afectos à actividade e outras).

4.11.4 – Equipamento Utilizado e Metodologia
Equipamento: Na campanha utilizaram-se os seguintes equipamentos: um amostrador
sequencial PM2.5/PM10 RAAS-ANDERSEN (nº série RAAS2.5-300-00108), um
calibrador de caudal primário DC-Lite, filtros de quartzo 47 mm, uma balança
microanalítica de precisão, uma estação meteorológica portátil DAVIS VP-1, e um GPS
Garmin. Os certificados de calibração dos equipamentos apresentam-se em anexo.
Metodologia: A metodologia utilizada teve em conta a - “Nota Técnica – Metodologia
para a monitorização de níveis de partículas no ar ambiente, em pedreiras, no âmbito
do procedimento de AIA -“. As análises foram efectuadas com base na norma europeia
de referência EN12341 – “Determination of the PM10 fraction of suspended particulate
matter”, nos critérios e valores constantes nas secções A e B do Anexo XII do DecretoLei n.º102/2010 de 23 de Setembro, e todos os elementos constantes nos Anexos III,
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IV e VI do mesmo Decreto, tendo sido colhidas e analisadas as partículas de dimensão
inferior a 10 μm (PM10).
Foi colocado no local um amostrador sequencial com caudal constante, durante
períodos de 24 horas, em 7 dias consecutivos. A análise foi efectuada por gravimetria,
após estabilização de peso do material colhido em ambiente controlado.

4.11.5 – Condições de Medição
Para a caracterização dos níveis de partículas em suspensão no ar ambiente, fracção
PM10, durante períodos de 24 horas, em 7 dias consecutivos, junto ao receptor
sensível identificado (habitação localizada 357,2 metros a SE do sector de lavra
efectivo da concessão), foi efectuado um conjunto de amostragens, entre os dias 23 e
29 de Setembro de 2009, com condições meteorológicas de tempo seco, céu limpo e
vento moderado em todos os dias, portanto propícias à maximização da emissão deste
tipo de partículas finas.
Na ausência de estação de monitorização em contínuo da qualidade do ar na área do
projecto (com valores anuais de longo termo), o ideal será colocar os amostradores a
jusante da direcção dos ventos dominantes no período de amostragem, no sentido de
se avaliar a situação mais desfavorável de propagação de material em suspensão,
sendo ainda usual obter um valor de concentração de fundo num lugar oposto à
direcção dos ventos dominantes.
Como a avaliação efectuada utiliza um método de amostragem omnidireccional
(colheita em 360º), a influência de outras fontes de emissão vizinhas deverá ser
equacionada no sentido de se estimar a contribuição de cada uma das fontes no valor
global obtido.
Durante o período de recolha, foi colocado o amostrador a SE do sector de lavra
efectivo da concessão, no receptor sensível mais próximo, localizado a cerca de 357,2
metros, sendo de estimar que o período alargado de medição irá permitir obter as
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situações de propagação favorável (downwind) e desfavorável (background) devido à
rotação esperada e usual dos rumos do vento.
Foi colocada no local uma estação meteorológica portátil para registo contínuo das
condições meteorológicas observadas no decorrer do ensaio. No Quadro 32a
apresentam-se as condições de medição relativamente aos parâmetros meteorológicos
que mais influenciam a propagação das partículas com a distância.
Quadro 32a – Caracterização meteorológica do período de medição.
Temperatura (ºC)
Data

Humidade (%HR)

Vento (km/h)
Rumo

Vel.

Vel.

predominante

Média

Máxima

Patm

Precipitação

(mbar)

(mm)
0,0

Média

Máx.

Min

Média

Máx.

Min

23-09-2009

24

38

10

41

63

10

NW

3,7

9,1

1010

24-09-2009

18

35

9

40

71

8

WNW

2,0

7,0

1011

0,0

25-09-2009

20

28

9

45

71

15

N

6,0

19,1

1010

0,0

26-09-2009

17

31

9

51

69

15

WNW

3,7

6,3

1010

0,0

27-09-2009

22

29

8

50

70

23

ESE

7,2

14,3

1007

0,0

28-09-2009

20

30

10

43

63

12

NW

2,4

5,1

1009

0,0

29-09-2009

22

29

7

37

77

12

NW

3,7

8,7

1011

0,0

4.11.6 – Fontes de Partículas PM10
A área onde se insere o projecto é caracterizada por um domínio da ocupação
florestal. A floresta é compacta em muitos locais, sendo retalhada por uma rede densa
de caminhos em terra batida por onde circulam veículos de transporte de madeiras,
tractores, etc. As matas são também retalhadas por aceiros destinados ao controlo
dos fogos florestais. Por fim, devido à intensa produção florestal, sectores por vezes
extensos de mata são desbastados permanecendo os solos sem qualquer cobertura
vegetativa até à replantação.
Em face do cenário descrito no parágrafo anterior, as fontes essenciais de emissão de
poeiras serão a circulação dos veículos nos pisos de terra batida e as áreas
recentemente desbastadas.
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4.11.7 – Resultados Obtidos – Situação de Referência
No Quadro 32b apresentam-se os resultados da análise obtida ao parâmetro PM10,
nomeadamente os valores diários. É efectuado o comparativo com o normativo
nacional aplicável, concretamente o disposto nos Anexos III e XII do Decreto-Lei n.º
102/2010 de 23 de Setembro.

4.11.8 – Discussão dos Resultados
Na Situação de Referência, e com base nos valores obtidos, é possível verificar que
no período e no ponto analisado o valor limite diário para PM10 nunca é excedido em
qualquer dos sete dias avaliados, verificando-se em todos eles níveis de concentração
inferiores ao valor limite estipulado e aos limiares de avaliação definidos no Anexo III
do DL 102/2010. O valor máximo obtido foi de 14 μg/m3. É possível verificar que no
período e no local analisado o valor limite diário não é excedido em nenhum dos sete
dias avaliados. Os valores obtidos encontram-se bastante abaixo do limite diário para
a protecção humana (50 μg/m³) e abaixo do limite anual (40 μg/m³).
Quadro 32b – Valores diários obtidos para a concentração de partículas PM10.
Local de amostragem – habitação 357,2 m a SE do sector de lavra efectivo
Ponto

Dia de
amostragem
23/09/2009

Direcção predominante do vento
NW
WNW
N

8

Sexta
1

26/09/2009

WNW

12

Sábado
27/09/2009

ESE
NW

7

2ª feira
29/09/2009

50

11

Domingo
28/09/2009

(µg/m3)

14

5ª feira
25/03/2009

Valor limite *

(µg/m3)
12

4ª feira
24/09/2009

Concentração medida

NW

9

3ª feira

* Valor-limite diário para protecção da saúde humana, a não exceder mais de 35 vezes em cada
ano civil.
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No caso concreto (média por período de 24 horas), os valores de 70% do valor limite
(35 µg/m³ - limiar superior de avaliação) ou de 50% do valor limite (25 µg/m³ - limiar
inferior de avaliação) não foram ultrapassados em qualquer dos sete dias de recolha. O
Instituto do Ambiente define que, se a monitorização de PM10 não ultrapassar
qualquer dos limites estipulados, as medições anuais não são obrigatórias e nova
avaliação deverá ser realizada ao fim de cinco anos. No caso de este valor ser
ultrapassado, a monitorização deverá ser efectuada anualmente, em particular em
época seca.
Em face dos resultados obtidos, não se consideram preocupantes os níveis de
partículas finas obtidos na envolvente da área do projecto.

4.11.9 – Projecção da Situação de Laboração
O enquadramento florestal profundamente marcante da região contribui para a não
propagação de poeiras a longa distância, facto que se evidenciou na situação actual.
As fontes adicionais de poeiras, criadas com a implementação do projecto, relacionamse com a desmatação e com o desenvolvimento em altura dos depósitos de terras
vegetais. As situações de desmatação são semelhantes aos desbastes que
actualmente se verificam no âmbito da actividade de produção florestal, mas virão a
abranger áreas muito inferiores às afectadas por esses cortes. Verificando-se que os
referidos desbastes, não contribuíram para um aumento das concentrações em PM10
medidas na situação de referência, também não se antevê que desmatações de
dimensão reduzida e desenvolvidas progressivamente no tempo possam vir a ter um
efeito muito diferente.
Em face do exposto, considera-se que a avaliação do empoeiramento após concluído o
presente processo de licenciamento se assemelhará á concretizada nesta situação de
referência.
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4.12 − Rede Viária Regional e Local
No Quadro 4 (ver Capítulo 3) apresenta-se a rede viária regional e local que permite
chegar a veral, partindo-se de Vila Real, e na Figura 3 (ver também Capítulo 3)
ilustra-se essa mesma rede.
O trajecto referenciado no Quadro 4 e Figura 3 pode ser descrito da seguinte forma:
Basicamente, sai-se de Vila Real em direcção a Vila Pouca de Aguiar, seguindo-se
pela estrada nacional EN2 ou, em alternativa, pela auto-estrada A24. Em Vila Pouca
de Aguiar toma-se a estrada nacional EN206 ou, em alternativa, auto-estrada A7, até
Ribeira de Pena. E a partir de Ribeira de Pena percorrem-se cerca de 14 km da
estrada nacional EN312 até Veral. A povoação do Veral localiza-se a cerca de 300 m
do limite E da área de concessão e o acesso à mesma pode fazer-se a partir da rede
de caminhos florestais.

4.12.1 – Drenagem do Material
O material a explorar na concessão de “Veral” será processado para produção de lotes
de fundentes feldspáticos numa unidade industrial localizada em Pinheiro d´Ázere,
Santa Comba Dão, a várias dezenas de quilómetros para Sul da concessão. A
expedição será feita utilizando camiões de carga com capacidade para 30 toneladas
que percorrem o trajecto assinalado na Figura 31 até alcançar a estrada nacional EN
312, percurso que contempla um troço em terra batida e um troço em asfalto (EM de
ligação entre a EN 312 e o Veral). Nas Fotos 8 a 13 ilustram-se aspectos deste
percurso.
Actualmente, o troço em terra-batida é percorrido com regularidade por veículos
pesados de transporte de madeiras utilizados pelos madeireiros na expedição da
produção florestal local. O troço em asfalto é usado para essa expedição e para o
trânsito local (entrada e saída de veículos no Veral).
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Após alcançar a EN 312, a expedição do depósito mineral explorado na concessão de
“Veral” segue o trajecto inverso ao apresentado do Quadro 4, até Vila Real,
continuando-se a partir daí na auto-estrada A24 até Viseu e no Itinerário Principal IP 3
até Pinheiro d´Ázere.
O número máximo de camiões que sairá da área do projecto durante um dia de
trabalho é 2, valor que se obtém da seguinte forma:

NC(camiões/dia) =

PA(ton/ano)
10 000
=
≈ 1 − 2 camiões/dia
DTA(dias/ano) × CC(ton/camião) 220 × 30

em que:
NC – Número de camiões a expedir por dia;
PA – Produção anual total;
DTA – Número de dias de trabalho anuais:
CC – Capacidade de carga dos camiões.
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Foto 8 –

Área destinada ao pré-stock de formação produtiva (ver também Figura 30b), a partir da qual se inicia a

expedição das matérias-primas produzidas na concessão.

Foto 9 – Percurso inicial da expedição, no troço em terra batida.
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Foto 10 – Percurso intermédio da expedição, no troço em terra batida.

Foto 11 – Percurso final da expedição, no troço em terra batida.
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Foto 12 – Entroncamento do troço em terra batida com a estrada municipal de ligação entre a EN 312 e o Veral.

Foto 13 – Entroncamento da estrada municipal de ligação ao Veral com a EN 312.
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4.13 – Património

4.13.1 – Património Arquitectónico Assinalado no PDM de Boticas
No Anexo II ao Regulamento do PDM de Boticas, surge identificado e localizado
através de Coordenadas Hayford-Gauss com origem no Ponto Central, o Património
Arquitectónico sujeito a salvaguarda nos termos do Artº 63º do mesmo diploma.
A listagem desse património apresenta-se no Quadro 33, e a sua localização,
baseada nas coordenadas do referido Anexo II ao Regulamento do PDM, ilustra-se na
Figura 32.
Verifica-se que a área de concessão “Veral” se localiza em terrenos significativamente
afastados de qualquer elemento de valor arquitectónico. Na verdade, não existe
qualquer elemento de valor arquitectónico na freguesia de Fiães do Tâmega, nem nas
freguesias contíguas para Norte (Curros, Codessoso), verificando-se ainda que o
elemento de valor arquitectónico mais próximo do sector de lavra efectivo da
concessão (elemento Nr. 50 – Fontenário de Covas) se localiza a mais de 6 km para
NW.

4.13.2 – Património Arqueológico Assinalado no PDM de Boticas
No Anexo I ao Regulamento do PDM de Boticas, surge identificado e localizado
através de Coordenadas Hayford-Gauss com origem no Ponto Central, o Património
Arqueológico sujeito a protecção nos termos do Artº 62º do mesmo diploma.
A listagem desse património apresenta-se no Quadro 34, e a sua localização,
baseada nas coordenadas do referido Anexo I ao Regulamento do PDM, ilustra-se na
Figura 33.
Verifica-se que a área de concessão “Veral” se localiza em terrenos significativamente
afastados de qualquer elemento de valor arqueológico. Na verdade, não existe
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Quadro 33 - Património Arquitectónico do Cncelho de Boticas

Nr

ID

M (m)

P (m)

Designação

1

AL1

42697

229479

Alminha

2

AL2

43460

232982

Alminhas do Largo do Arado

3

AL3

24231

218945

Alminhas da Praça

4

AL4

33548

224574

Alminhas da N.ª S.ª da Conceição

5

AP1

38060

224373

Antigos Paços do Concelho

6

BC1

42881

229152

Base de Cruzeiro

7

CP1

43259

222865

Capela de Sta Bárbara — Valdegas

8

CP2(IIM)

28440

226389

Capela de Atilhó

9

CP3

26627

223763

Capela de Sampaio

10

CP4

43454

232956

Capela de Santo António

11

CP5

41146

226800

Capela de São Domingos

12

CP6

46000

230900

Capela da Sr.ª Das Neves — Ardãos

13

CP7

24283

220407

Capela da Sr.ª Das Neves - Vila
Pequena

14

CP8

22766

224081

Capela da Sr.ª Do Monte

15

CP9

29186

218521

Capela da Sr.ª Da Saúde

16

CP10

25630

220275

Capela e Cruzeiro

17

CP11

35596

224999

Capela de Beça

18

CP12

33825

224596

Capela de Sta Bárbara — Carvalhelhos

19

CP13

38406

224668

Capela de Santo Aleixo

20

CP14

21120

225899

Capela de Santo Amaro — Coimbró

21

CP15

44325

228276

Capela de Santo Amaro -Sapelos

22

CP16

42654

229310

Capela de São Lourenço

23

CP17

29087

221046

Capela de São Mamede

24

CP18

30356

223907

Capela de SSalvador do Mundo

25

CP19

33941

223223

Capela do SrDos Milagres

26

CP20

41268

226810

Capela Particular

27

CR1

43342

233099

Cruzeiro — Ardãos

Quadro 34 - Património Arqueológico do concelho de Boticas

Nr

ID

M (m)

P (m)

Designação

1

Al 1

41949

226740

Sarcófago de Seixas .

2

Al 2

42656

229312

Capela de São Lourenço

3

Al 3

46359

230200

Padrão / Lapada (ou Lapavale)

4

Al 4

44329

228278

Ara de Sapelos

5

Al 5

30989

216831

Serra de Alijó

6

Al 6

41409

227604

Folgueira (vertente)

7

AR 1

42042

230208

Gravuras de Barrenhas

8

AR 2

32914

220181

Gravuras de Quilhoso / Penedos dos Lobos

9

AR 3

32838

220893

Gravuras de Quilhoso

10

AR 4

33074

221065

Gravuras de Chainça

11

AT 1

37152

223701

Torre de Seirrãos

12

C1

29462

218764

Alto do Crasto

13

C2

40109

223895

Castelo de Couto dos Mouros

14

M1 (vc)

44719

230200

Poço das Freitas

15

M2 (vc)

44374

231919

Minas das Batocas

16

M3

43956

227398

Minas de Sapelos

17

M4 (vc)

42430

229728

Mina do Brejo

18

M5

32698

224292

Alto do Coto ou Coto de Carvalhelhos / Minas de
Carvalhelhos

19

MM1

46000

230900

Marco Miliário da Via Romana de Braga a Chaves

20

N1

41451

227092

Sepulturas de Pássaros

21

N2

42746

229326

Necrópole de Lageado /Casa dos Arcos

22

PA1

44408

229894

Povoado de Carregal /Poço das Freitas

23

PA2

45955

230896

Povoado da Senhora da Neves/ Povo de Paredes

24

PA3

28929

218179

Povoado do cemitério de Covas

25

PA4

41433

227229

Povoado do Cemitério de Sapiãos

26

PA5

46889

231491

Povoado do Alto da Ribeira

27

PA6

42336

221697

Povoado de Lage / Prados

28

PA7

36178

221137

Povoado de Santa Bárbara
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29

PA8

28068

219007

Povoado de SMartinho

30

PA9

44623

231974

Povoado das Batocas

31

PF1(IIP)

31608

219608

Castro do Lesenho

32

PF2

25446

227111

Côto dos Corvos

33

PF3

27438

218577

Castro do Poio

34

PF4

27641

223419

Couto dos Mouros/ Castro de Vilarinho Seco

35

PF5(IIP)

24867

221031

Castro da Gestosa

36

PF6

42060

229880

Castro do Brejo ou Cidadonha

37

PF7

45941

233153

Castro do Muro de Cunhas

38

PF8

41309

227445

Castro do Muro ou Casas dos Mouros

39

PF9

44001

227356

Castro de Sapelos

40

PF10

41566

230720

Castro de Nogueira

41

PF11

42340

232141

Castro do Malhó

42

PF12

42525

234204

Castro da Murada da Gorda

43

PF13

45629

230209

Castro do Muro ou da Cerca (Sapelos)

44

PF14(IIP)

39671

226456

Castro do Cabeço

45

PF15

40297

223236

Outeiro do Pardo

46

PF16

43477

220551

Castro do Mouril

47

PF17(IIP)

33339

225547

Castro de Carvalhelhos

48

PF18

33685

222033

Alto do Crasto/ Castelo dos Mouros (Vilar)

49

PF19

36107

220431

Castro do Alto da Coroa / Naia / Rio Mau

50

PF20

31220

227677

Castro das Lavradas — Lama Chã

51

PF21

25437

215807

Castro de Ervas Ruivas /Areais

52

S1

30343

223879

Sepultura de São Salvador do Mundo

53

T1

31753

220389

Reigal/ Chã de Lesenho

54

T2

31688

222946

Veiga 1

55

T3

31688

222946

Veiga 2

56

T4

31688

222946

Veiga 3

57

T5

31688

222946

Veiga 4
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58

T6

26696

220734

Alto da Raposeira / Agrelos

59

T7

23282

224525

Mamoa da Pedra do Sono

60

T8

33619

225709

Mamoa de Fornelos

61

T9

27446

227262

Mamoa de Chã do Seixal

62

V1

41536

233428

Caminho de Ardãos / Pindo

63

V2

44953

232318

Caminho da Sanguinheira / Senhor do Bonfim

64

V3

45600

232424

Caminho do Fragão do Fôjo

65

V4

41249

233006

Caminho da Malhó

66

V5

43339

231346

Caminho por ribeira do Vidoeiro

67

V6

44419

228822

Caminho da Carvalhosa / Sapelos

68

V7

45239

227783

Caminho da Senhora dos Milagres

69

V8

36208

224468

Via de Esculca
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28

CR2

42824

229185

Cruzeiro — Bobadela

29

CR3(IIP)

29165

218521

Cruzeiro de Covas do Barroso

30

CR4

44474

228352

Cruzeiro — Sapelos

31

CR5

33001

221997

Cruzeiro — Vilar

32

CR6

27171

221018

Cruzeiro — Agrelos

33

CR7

24240

218942

Cruzeiro da Praça

34

CR8

40313

225106

Cruzeiros da Via Sacra de Granja

35

CR9

24457

219936

Cruzeiro de Vila Pequena

36

CR10

33776

223019

Cruzeiro do Srdos Milagres

37

CR11

33534

224570

Cruzeiro — Carvalhelhos

38

CS1

38870

225059

Casa Brasonada do Eiró

39

CS2

24248

218937

Casa do SrBarroso

40

CS3

42692

229319

Casa da Família Macedo

41

CS6

21064

226062

Conjunto habitacional de duas moradias
e passadiço

42

CS7

26754

223707

Casa do SrGervásio

43

CS8

27163

221006

Casa Senhorial do Morgado de Agrelos

44

DR1

24262

218960

Dorna

45

FR1

33540

224563

Forno Comunitário — Carvalhelhos

46

FR2

29158

218527

Forno Comunitário — covas

47

FR3

42412

229361

Forno Comunitário de Bobadela

48

FR4

43324

233102

Forno do Povo - Adãos

49

FR5

21110

225975

Forno do Povo -Coimbró

50

FT1

29039

218145

Fontanário de Covas

51

FT2

43346

233096

Fonte de Mergulho — Ardãos

52

FT3

35686

225074

Fonte de Mergulho — Beça

53

FT4

33187

222176

Fonte de Mergulho — Vilar

54

FT5

27181

221004

Fonte de Mergulho — Agrelos

55

G1

40118

225123

Convento da Granja/Quinta do Casal
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56

IG1

39051

225086

Igreja de Sta Bárbara

57

IG2

36000

224717

Igreja de SBartolomeu

58

IG3

32996

221969

Igreja Paroquial da Srada Guia

59

IG4

43437

233177

Igreja Paroquial de Ardãos

60

IG5

35706

225126

Igreja Paroquial de Beça

61

IG6

42869

229154

62

IG7

39012

224436

63

IG8(IIP)

28904

218140

64

IG9

24267

218956

Igreja Paroquial de Dornelas

65

IG10

40229

225128

Igreja Paroquial da Granja

66

IG11

25957

226104

Igreja Paroquial de StaMaria Madalena

67

IG12

41090

226777

Igreja Paroquial de SPedro

68

IG13

41647

227267

Igreja Românica de Sapiãos

69

JM1

42842

229153

Janela Manuelina da Casa do Pároco —
Bobadela

70

P1(IIP)

24260

218976

Pelourinho de Dornelas

71

PT1(IIP)

35100

223600

Ponte Pedrinha sobre o Rio Beça

72

R4

43324

233102

Forno do Povo — Ardãos

73

RP1

35519

225127

Residência Paroquial — Beça

74

RS1

42693

229320

Relógio de Sol — Bobadela

75

TA1

42740

229333

Terraço suportado por abóbadas —
Casa dos Arcos — Bobadela

76

TD1

24261

218986

Tribunal de Dornelas

77

TD2

28987

218532

Tribunal de Covas do Barroso

Igreja Paroquial de de Bobadela — (São
Miguel)
Igreja Paroquial de Boticas (N.ª Sr.ª da
Livração)
Igreja Paroquial de Covas do Barroso —
(StaMaria)

qualquer elemento de valor arquitectónico na freguesia de Fiães do Tâmega, nem na
freguesia contígua para Norte (Curros), verificando-se ainda que o elemento de valor
arquitectónico mais próximo do sector de lavra efectivo da concessão (elemento Nr. 5
– Serra de Alijó) se localiza a mais de 4 km para NW.

4.13.3 – Prospecção Arqueológica Sistemática na Área da Concessão
O estudo de Impacte Patrimonial relativo à área do projecto e sua envolvente mais
próxima é da responsabilidade da CRIVARQUE, Lda., empresa dedicada a este tipo
de estudos. O conteúdo integral do relatório final apresenta-se de seguida.
Nota Introdutória
Os trabalhos no âmbito do descritor Património Arqueológico Arquitectónico e
Etnográfico foram previamente autorizados pelo Instituto de Gestão do Património
Arquitectónico e Arqueológico, através do ofício 02251 datado de 09.03.10.
Os trabalhos arqueológicos foram desenvolvidos pelos seguintes técnicos: Maria
Adelaide Pinto (arqueóloga) e João Maurício (técnico de arqueologia).
Os trabalhos de prospecção foram realizados no dia 29 de Janeiro de 2010.
Caracterização da situação de referência – Metodologia
Introdução – O presente documento reporta-se à caracterização do património
histórico-cultural nas vertentes arqueológica, arquitectónica e etnográfica, existente na
área de implantação da Concessão de Exploração do “Veral”. Esta caracterização
permite identificar e avaliar os impactes resultantes da concretização do projecto e
ainda apresentar propostas para a minimização de potenciais impactes negativos.
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O projecto pertencente a José Aldeia Lagoa & Filhos, S.A. possui cerca de 167.2
hectares, dois quais cerca de 5,5 hectares serão alvo de efectiva exploração.
Administrativamente localiza-se no Concelho de Boticas, freguesia de Fiães do
Tâmega. Cartograficamente insere-se na folha n.º 59/60 da Carta Militar de Portugal e
na folha norte, 1/500000 da Carta Geológica de Portugal (Imagens 1 e 2).

Boticas

Fiães do Tâmega

Imagem 1 – Localização administrativa
Imagem 2 - Implantação cartográfica do projecto, na CMP 50/60
A pesquisa procura identificar as ocorrências patrimoniais que de alguma forma se
integram na área potencial de afectação do projecto e para as quais possa advir algum
tipo de impacte.
Neste âmbito são abordados todos os vestígios, edificações, imóveis classificados e
outras ocorrências de valor patrimonial, enquanto testemunhos materiais, que
permitem o reconhecimento da história local.
Considerações Gerais – A elaboração do estudo de caracterização das ocorrências
patrimoniais envolveu três etapas essenciais:
Pesquisa documental;
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Trabalho de campo de prospecção arqueológica e reconhecimento de
elementos construídos de interesse arquitectónico e etnográfico;
Sistematização e registo sob a forma de inventário.
Consideram-se relevantes os materiais, os sítios e as estruturas integrados nos
seguintes âmbitos:
Elementos abrangidos por figuras de protecção, nomeadamente, os imóveis
classificados ou outros monumentos e sítios incluídos nas cartas de
condicionantes dos planos directores municipais e planos de ordenamento
territorial;
Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que não estando
abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação, em
inventários da especialidade e ainda aqueles cujo valor se encontra
convencionado;
Elementos singulares de humanização do território, representativos dos
processos de organização do espaço e da exploração dos recursos naturais
em moldes tradicionais.
Como resultado, analisa-se um amplo espectro de realidades ao longo do presente
estudo:
Vestígios arqueológicos em sentido estrito (achados isolados, manchas de
dispersão de materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por
sedimentos);
Vestígios de rede viária e caminhos antigos;
Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de
recursos naturais;
Estruturas hidráulicas e industriais;
Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade;
Estruturas de apoio a actividades agro-pastoris;
Estruturas funerárias e/ou religiosas.
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Recolha de Informação – A pesquisa bibliográfica permite traçar o enquadramento
histórico da área em estudo e obter uma leitura integrada dos achados referenciados
no contexto da ocupação humana do território.
Com o levantamento toponímico pretende-se identificar designações que reportam a
existência de elementos construídos de fundação antiga, designações que sugerem
tradições lendárias locais ou topónimos associados à utilização humana de
determinados espaços em moldes tradicionais.
As características próprias do meio determinam a especificidade e a implementação
mais ou menos estratégica de alguns valores patrimoniais. As condicionantes do meio
físico reflectem-se ainda na selecção dos espaços onde se instalaram os núcleos
populacionais e as áreas nas quais foram desenvolvidas actividades depredadoras ou
produtivas ao longo dos tempos.
A abordagem geomorfológica do território é fundamental na interpretação das
estratégias de povoamento e de apropriação do espaço, bem como na planificação
das metodologias de pesquisa de campo e na abordagem das áreas a prospectar.
A recolha de informação incidiu sobre elementos de natureza distinta:
Levantamento bibliográfico, com desmontagem comentada do máximo de
documentação específica disponível, de carácter geral ou local;
Levantamento toponímico e fisiográfico, baseado na Carta Militar de Portugal, à
escala 1: 25 000 (folha n.º 59/60), com recolha comentada de potenciais
indícios;
Levantamento geomorfológico, baseada na Carta Geológica de Portugal, à
escala 1:500 000 (folha norte);
O levantamento bibliográfico teve as seguintes fontes de informação:
Inventários patrimoniais de organismos públicos (“Endovélico” do ex- Instituto
Português de Arqueologia; “Inventário do Património Arquitectónico – IPA” do
ex- Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico;
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“Inventário do Património Arquitectónico – IPA – Thesaurus” da ex -Direcção
Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais);
Bibliografia especializada de âmbito local e regional;
Planos de ordenamento e gestão do território (nomeadamente, o Plano Director
Municipal de Boticas).
A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica e bibliográfica leva à obtenção
de um levantamento sistemático de informação de carácter histórico, fisiográfico e
toponímico.
Com este levantamento pretende-se identificar indícios potencialmente relacionados
com vestígios e áreas de origem antrópica.
Trabalho de Campo – Nos termos da Lei (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho –
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/2000 de 10 de Novembro) os trabalhos de
prospecção arqueológica foram previamente autorizados pelo IGESPAR, I.P.
Procurou-se desempenhar as seguintes tarefas:
Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental;
Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontassem para a
presença no terreno de outros vestígios de natureza antrópica (arqueológicos,
arquitectónicos ou etnográficos) não detectados na bibliografia;
Recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação de
dados ou indícios de natureza patrimonial;
Prospecção arqueológica sistemática da área de exploração efectiva do
projecto, apoiada na projecção cartográfica e na georeferenciação com GPS.
Registo de Inventário – Posteriormente à recolha de informação e levantamento de
campo, o registo sistemático e a elaboração de um inventário faculta uma compilação
dos elementos identificados.
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Para o registo de ocorrências patrimoniais, é utilizada uma ficha-tipo cujo modelo
apresenta os seguintes campos:
Nº de inventário,
Identificação (topónimo, categoria, tipologia, cronologia);
Localização geográfica (CMP, coordenadas e altimetria);
Localização administrativa (concelho e freguesia);
Descrição (sítio/monumento/estrutura e espólio, referências bibliográficas);
O inventário é materializado na Carta do Património Arqueológico, Arquitectónico e
Etnográfico. A cartografia tem como base a Carta Militar de Portugal 1:25 000 e as
coordenadas de implantação das realidades inventariadas são expressas através do
sistema Gauss (Datum 73 de Lisboa).
A análise cartográfica é fundamental para:
Representação dos trabalhos de prospecção efectuados;
Identificação dos espaços de maior sensibilidade patrimonial, implantação das
ocorrências patrimoniais identificadas e delimitação de zonas que possam vir
a ser objecto de propostas de protecção e/ou de medidas de intervenção
específicas;
Representação das condições e visibilidade do solo.
O estudo contém ainda a documentação fotográfica de referência, ilustrativa dos
testemunhos patrimoniais identificados e da sua integração espacial e paisagística.
Caracterização da Situação de Referência – Resultados
Geomorfologia – A área do concelho é parte integrante de um conjunto de relevos,
denominados periféricos, que marginam a Oeste a Meseta Ibérica. Considerando os
traços gerais da morfologia, a disposição actual do relevo, resulta de deformações
tectónicas sobrepostas a uma herança morfológica.
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O relevo da região corresponde a um conjunto de formas avançadas por sucessivas
aplanações, desniveladas umas em relação às outras por quedas acentuadas de
algumas centenas de metros. A existência de um nível de aplanação é indicado pelos
níveis remanescentes, não dissecados no topo dos montes. O relevo é assim
constituído por inúmeros vales onde se encaixam linhas de água bastante profundas
que se ramificam conferindo uma morfologia característica representada por uma série
de cabeços e vales apertados.
Do ponto de vista litológico, ocorrem essencialmente granitos e formações
metasedimentares que conferem a morfologia específica da região (Imagem 3). As
formações metasedimentares são constituídas essencialmente por xistos cinzentos e
negros, com intercalações de quartzitos de tonalidades claras, quartzofilitos e
quartzitos xistóides. As rochas graníticas são em geral de grão fino e médio, de duas
micas e com textura porfiróide, apresentando-se cortadas por filões de massas de
quartzo.

Imagem 3 – Enquadramento geológico da área do projecto (CGP, 1:500 000- folha
norte).
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Os principais cursos de água que atravessam a região, são o Rio Tâmega e os seus
afluentes; o rio Beça e o Rio Louredo, com uma direcção NE-SW, que constituem uma
rede de drenagem organizada, com percursos sinuosos e encaixados.
As características próprias do meio fisiográfico determinam a especificidade e a
implantação mais ou menos estratégica de alguns valores patrimoniais. As
condicionantes do meio físico reflectem-se ainda na selecção dos espaços onde se
instalaram os núcleos populacionais e as áreas nas quais foram desenvolvidas
actividades depredadoras ou produtivas ao longo dos tempos.
Desta forma a abordagem da orohidrografia do território é indispensável na
interpretação das estratégias de povoamento e de apropriação do espaço, mas é
também uma etapa fundamental na planificação das metodologias de pesquisa de
campo e na abordagem das áreas a prospectar.
Toponimia – A toponímia reflecte os sentimentos e a personalidade das pessoas,
memoria figuras de relevo, épocas, factos históricos, usos e costumes. Desta forma,
através do levantamento toponímico é possível identificar designações com interesse,
que reportam a existência de elementos construídos de fundação antiga, designações
que sugerem tradições lendárias locais ou topónimos associados à utilização humana
de determinados espaços em moldes tradicionais
Numa região de relevos muito marcados, os acidentes orográficos predominam na
formação toponímica, sendo exemplos: “Serra de Santa Comba”, “Alto Figueiras”,
“Rochas das Lameirinhas”, “Alto dos Termos”, “Alto do Além”, “Alto do Carvalho”,
“Monte do Calvário”, “Alto da Pedreira”, “Vale de S. Martim”, “Vale de Lombo Gordo”.
Outros topónimos como “Minas das Cerdeirinhas”, “Minas do Lombo Gordo”, “Couto”,
“Minas do Romão”, “Portela da Cruz”, “Corgo das Adegas”, “Coto da Vinha”
corroboram a presença humana na região e as suas actividades ligadas a exploração
dos recursos naturais.
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As características do coberto vegetal encontram-se igualmente marcadas na
toponímia como é o caso: “Carvalho”, “Coto da Vinha”, “Figueira do Monte”, “Alto
Figueiras”, “Bouças de Salgueiros”, “Alto dos Pinheiros”, “Figueira de Perdiz”, “Serra
do Pinheiro”.
Pesquisa Bibliográfica – A pesquisa sobre a bibliografia permitiu traçar um
enquadramento histórico para a área em estudo. Com este enquadramento procura-se
facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no contexto mais amplo da
diacronia de ocupação do território.
Desta forma, são apresentados os testemunhos que permitem ponderar o potencial
científico e o valor patrimonial da área de incidência do projecto e do seu entorno
imediato. Embora num entorno superior a 1 Km, em relação à área de concessão, não
sejam documentadas quaisquer realidades de valor patrimonial, refere-se mesmo que
na freguesia de Fiães do Tâmega, não existe nenhuma ocorrência arqueológica
inventariada, o território envolvente (freguesias de Canedo e Covas de Barroso)
integra diversos vestígios arqueológicos.
As terras férteis, propícias ao desenvolvimento da agricultura e da pastorícia e a
riqueza em minério, favoreceram a progressiva fixação de comunidades humanas, no
território em análise. Esta área é assim rica nas diferentes formas de património, quer
arqueológico e arquitectónico, quer etnográfico.
Nesta

área

conhecem-se

vestígios

de

ocupação

humana,

desde

o

Neolítico/Calcolítico, na forma de monumentos megalíticos, como antas, menires ou
dólmenes, apesar de actualmente pouco subsistir destes monumentos.
Atribuído à Idade do Bronze conhece-se um escorpo de cobre, recolhido na Serra de
Alijó (conjunto de montes que fazem a separação entre Alijó e Covas de Barroso), no
seu ponto mais alto, onde se situa o marco geodésico “Carvalho” (CARDOSO, 1960).
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Característicos do noroeste peninsular são os conhecidos castros, que aqui também
se conhecem, representando de forma inequívoca a cultura castreja. Na sua maioria
abrangem um período longo, que vai da Idade do Ferro à Época Romana ou mesmo
períodos posteriores. Destacam-se o povoado de Lesenho ou Crastos, perto de
Penalonga (freguesia de Canedo) e Monte do Castelo, no lugar de Cabriz (freguesia
de Cerva), sendo este último de interesse público (www.igespar.pt; MIRANDA
JÚNIOR, 1983).
A ocupação romana também está documentada um pouco por todo o concelho,
evidenciando uma organização do território e das suas estruturas rurais. Sobressaem
marcas da sua presença, não só na ocupação dos povoados fortificados da Idade do
Ferro, mas também nas pontes, vias, inscrições e espólio diverso (cerâmico e
numismático). Destaca-se um conjunto de inscrições deste período, dispersas um
pouco por todo o concelho. Uma destas inscrições mais representativas é sem dúvida
uma ara votiva, cujo local de origem é desconhecido, encontrando-se actualmente
embutida na parede lateral externa da igreja matriz de Santa Marinha. É de granito, e
a inscrição está virada para fora, ainda razoavelmente conservada, e completa. A
leitura é: I O M / VAL VTI / PAVLUS / EX VO / TO (www.igespar.pt; RODRÍGUEZ
COLMENERO, 1997).
As manifestações de arte rupestre há muito que são referenciadas e alvo de interesse
por vários investigadores. Vários são os exemplares de rochas onde o homem, por
diferentes razões e em épocas distantes em si, deixou a sua marca. Encontram-se
registados seis locais, em todo o concelho, onde é possível observar arte rupestre,
com cronologias que vão desde a pré-história recente à época medieval. Na freguesia
de Canedo conhecem-se dois sítios, são eles “Ferraduras” e “Corga do Fieiro” também
conhecido por “Lesenho”. O primeiro localiza-se num pequeno e pouco destacado
cabeço rochoso, onde a Oeste se encontra uma rocha gravada, de cronologia
indeterminada eventualmente da Idade Média.
As gravuras resumem-se a algumas escassas e pequenas covinha, e talvez uma
vintena de ferraduras, dispersas por toda a superfície da rocha (www.ipa). O segundo
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sítio localiza-se na margem esquerda do regato Corga do Fieiro, que corre perto do
povoado do Lesenho. Trata-se de um pequeno rochedo granítico, de forma
aproximadamente elíptica, localizado dentro de um lameiro junto a uma mina de água.
A superfície do topo da rocha apresenta uma grande quantidade de gravuras, onde se
distinguem várias covinhas, algumas no centro de círculos, os quais se associam a
diversos sulcos alongados. Pode tratar-se de um exemplar de arte atlântica de
cronologia pré-histórica (www.igespar.pt; MARTINS, 1995).
As épocas Medieval e subsequentes, também se encontram bem representadas,
sabe-se que a povoação de Ribeira de Pena, outrora com outra designação, tem
fundação antiga, no entanto vai ser só em 1331, que D. Afonso V concede o 1.º foral
aos seus moradores.
Deste período destacam-se os elementos de arquitectura religiosa e algumas
sepulturas escavadas no granito, algumas das quais antropomórficas. Na área em
estudo conhece-se a existência de um sarcófago de granito, de interior antropomórfico
identificado no decorrer de trabalhos agrícolas, nas imediações da actual capela de S.
João (Penalonga). A tradição oral refere a existência de um cemitério neste local,
tendo sido registadas outras sepulturas. A existência de elementos arquitectónicos
medievais, na actual capela, também parece indicar a sua possível origem Medieval
(www.igespar.pt).
A arquitectura civil, também manifestação do poder real, pode ser observada no
Pelourinho de Cerva, classificado como monumento nacional (www.igespar.pt). Soco
quadrado de um degrau, base cúbica, fuste, de superfície plana, prismática chanfrada.
Capitel sem coxim e ábaco liso quadrangular e remate piramidal. Numa das faces da
base cúbica, apresenta a data, em duas linhas com caracteres maiúsculos: "1.6.1.7.
ANOS" (www.ihru.pt).
Ao contrário do que acontece hoje, o interior do país atraiu populações e fixou nele
classes sociais elevadas, nomeadamente a partir do século XVII. Tendo sobrevivido
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grandes casas senhoriais, designadas por solares, magníficos exemplares da
arquitectura rural pujante.
O património popular/etnográfico encontra-se bem representado, nas diferentes
formas dos conhecidos espigueiros ou canastros. Construídos sob suportes de granito,
alguns usam também este material na sua construção. Cobertos com telhas, possuem
cruzes e muitas vezes inscrições que referem a data da sua construção.
A pesquisa documental e bibliográfica realizada, não permitiu identificar ocorrências
patrimoniais na área de implantação do projecto, nem numa área envolvente,
salientando-se assim que todos os sítios referidos no enquadramento bibliográfico se
localizam a mais de 1 Km. Na Figura 34 pode ver-se a implantação cartográfica das
ocorrências patrimoniais conhecidas num entorno próximo á área do projecto. As
referidas ocorrências são igualmente apresentadas no Quadro 35.
Quadro 35 – Património arqueológico conhecido na área envolvente ao projecto.

N.º

Designação

1

Ferraduras

Tipo de Sitio

Período

Localização

Arte

Indeterminado/

VilaReal/

Rupestre

Idade Média

CMP

Coordenadas
M = 32875

60
Rib.Pena/Canedo

Ref.
Bibliográficas

www.igespar.pt
P = 214455

Prospecção Arqueológica e Levantamento de Valores Construídos –
O projecto em estudo consiste na concessão de exploração de depósitos minerais de
quartzo, feldspato e lítio, com uma área total de 167,2 hectares, sendo que o núcleo
de exploração abrange 5,64 hectares onde se encontra cartografado o designado filão
do Veral (Imagem 4).
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Fonte: Extracto da carta militar nº 59 e 60 , à esc. 1:25 000, do IGeoE

Concessão da exploração do "Veral"

EIA

1

ÁREA DE CONCESSÃO

1

- Ferraduras (Arte rupestre)

Património Arqueológico

Legenda:

Esc.

1/25000

Figura 34 - Localização do projecto na cartografia
e ocorrências patrimoniais

ÁREA EFECTIVA DE EXPLORAÇÃO OBJECTO
DE PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA

Filão

Limite da exploração

Imagem 4 – Planta de pormenor da área a explorar.
O trabalho de campo iniciou-se nas imediações da área de incidência do projecto,
através da observação da paisagem envolvente (Foto 14), seguindo-se a prospecção
sistemática de toda a área de afectação do projecto da concessão mineira. Após este
primeiro contacto e analisado o carácter do impacte, prosseguiu-se com a prospecção
sistemática de todo o núcleo de exploração.

Foto 14 – Vista geral da paisagem envolvente.
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A região caracteriza-se, tal como já foi referido, pela sucessão de cerros e colinas
seguidos de declives de mais ou menos suaves, onde o coberto vegetal se caracteriza
essencialmente pela presença de florestas de resinosas (Pinheiro Bravo), mas
também pela vegetação rasteira (pequenos e médios arbustos).
O referido coberto vegetal condicionou, não só a movimentação pela área, mas
também a observação directa do solo, dificultando os trabalhos de prospecção,
salientando-se, que apenas nos caminhos de terra batida foi possível essa observação
(Figura 35).
Os trabalhos iniciaram-se junto da estrada alcatroada que limita a SW à área de
exploração tentando-se a progressão linear até à linha de água que a limita a NE,
seguindo por um caminho de terra batida que divide sensivelmente a meio o projecto.
Esta área caracteriza-se pelo denso coberto vegetal rasteiro a par da área de Pinhal e
algum Eucaliptal. Será ainda de referir a existência de uma extensa zona cujo subsolo
já foi remexido existindo blocos petreos deslocados do seu lugar original (Foto 15).
Para Este do referido caminho de terra as características vão ser idênticas, tendo os
trabalhos sido dificultados pelo denso coberto vegetal, que cobre toda a encosta. Será
de referir que o Filão do Veral se encontra cartografado nesta área, sendo mesmo
visíveis algumas cristas de afloramento, que sobressaem entre a vegetação. Tentouse dentro das possibilidades realizar uma observação das suas superfícies, de forma a
despistar a existência de eventuais vestígios de arte rupestre (Foto 16).
De um modo geral os trabalhos de prospecção foram dificultados pelo denso coberto
vegetal, no entanto foi ainda possível a realização de uma análise mais pormenorizada
dos sedimentos, nos vários caminhos de terra, apesar de estes terem já sofrido
remeximentos assim como em zonas pontuais onde o coberto vegetal foi desmatado
recentemente. A existência de alguns cortes permitiu igualmente uma análise da
estratigrafia, que revelou uma potência sedimentar bastante reduzida sobre os níveis
geológicos (Foto 17).
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Fonte: Extracto da carta militar nº 59 e 60 , à esc. 1:25 000, do IGeoE

Fig.3

Concessão da exploração do "Veral"
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- Reduzida

Visibilidade do solo

Legenda:

1/20000
Fig.4
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Figura 35 - Carta da visibilidade do solo
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Legenda:
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- Área de exploração

- Área de concessão

Foto 15 – Esquerda em Cima – Limite SW da área, junto da estrada alcatroada. Direita em Cima – Pormenor do
denso coberto vegetal que cobre quase toda a área em análise. Esquerda em Baixo – Vista geral da área com
vegetação rasteira e área pontuais de Pinhal e Eucaliptal. Direita em Baixo – Área com o subsolo remexido.

Foto 16 – Esquerda em Cima – Caminho de terra que divide em dois a área em análise. Direita em Cima – Encosta
coberta com uma densa mancha de Pinhal e vegetação rastreira. Esquerda em Baixo – Crista de afloramento. Direita
em Baixo – Pormenor dos afloramentos.
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Foto 17 –

Esquerda – Contraste entre o coberto vegetal e as áreas de caminho. Centro – Mancha desmatada com

boa visibilidade do solo. Direita – Corte que permitiu uma análise estratigráfica.

Projecção da Situação de Referência e Síntese
Face ao exposto, verifica-se que a evolução da situação de referência na ausência de
Projecto, a prior, não representa qualquer tipo de ameaça para o património
arqueológico arquitectónico e etnográfico.
Em síntese, a prospecção arqueológica desenvolvida não identificou qualquer situação
de risco derivada da implementação do projecto.
4.14 − Caracterização Socio-Económica
Para a caracterização e análise dos aspectos socio-económicos relacionados com o
concelho de Boticas e com a freguesia de Fiães do Tâmega, referências
administrativas regional e local para a concessão de “Veral”, utilizaram-se os dados
disponíveis do Instituto Nacional de Estatística (INE), na Câmara Municipal de Boticas
na Junta de Freguesia de Fiães do Tâmega.

4.14.1 – Referências Históricas
O concelho de Boticas está situado na parte noroeste de Portugal, província de Trásos-Montes, Distrito de Vila Real. Criado no âmbito da reforma administrativa de 1836,
o actual concelho de Boticas corresponde a uma parte da antiga terra do Barroso à
qual deu o nome, pois é na sua área geográfica que existe a serra do Barroso e as
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povoações de Alturas do Barroso e Covas do Barroso, divisão administrativa e
territorial que até então incorporava também o actual concelho de Montalegre e o
extinto concelho de Ruivães, este hoje parte do concelho de Vieira do Minho.
A Vila de Boticas, então já lugar central, é, desde a criação do Concelho, a sede do
Município. As armas e a bandeira do concelho de Boticas, são, de acordo com o
parecer da Associação dos Arqueólogos Portugueses, de prata, com uma abelha de
negro realçada a ouro, acompanhada de quatro espigas de trigo verde, cruzadas em
ponta e atadas de vermelho. Coroa mural de quatro torres. Bandeira azul.

4.14.2 – Indicadores Demográficos
A distribuição da população residente pelas freguesias do concelho de Boticas,
tomando como referencial os últimos census, ilustra-se na Figura 36. Boticas
acompanha as tendências de regressão demográficas do Alto Trás-os-Montes (NUT
III). Observando-se o Quadro 36, verifica-se que, enquanto que o Continente e a
Região Norte apresentam um acréscimo de habitantes, entre 1991 e 2001, o Alto Trásos-Montes regista uma diminuição populacional no período homólogo. Estes valores
demonstram bem as duas realidades - Litoral e Interior - da Região Norte de Portugal.
Se o primeiro vê aumentar a sua população, em grande parte devido ao poder de
atracção exercido pelos grandes pólos urbanos aí localizados, os dados que se
registam a partir do NUT III revelam o esvaziamento demográfico que assola o rural
profundo, o Interior Norte.
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Figura 36 – População residente no concelho de Boticas, em 2001. Fonte: INE.
Quadro 36 – Evolução da população entre 1991 e 2001, considerando diversas
abrangências territoriais. Fonte: INE.
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Esta tendência de regressão verifica-se na totalidade das freguesias do concelho, à
excepção da freguesia de Boticas, onde se encontra a sede do concelho, cuja
tendência registada aponta para a manutenção e mesmo uma ligeira evolução da
população (Figura 37).

Figura 37 – Evolução da população residente nas freguesias do concelho de Boticas,
desde a década de 1960 até à data dos últimos census (2001).
O declínio populacional que se registou na segunda metade do século XX justifica-se,
em larga medida, pela intensificação dos fluxos migratórios que se registaram a partir
da década de 60, associados a uma quebra da taxa de natalidade. Década após
década, o concelho assistiu ao decréscimo constante da sua população residente,
perdendo cerca de 55% (8 064 habitantes) dos residentes entre 1960 e 2001.
Os dados demonstram que este concelho, bem como toda a região do Barroso, foram
especialmente atingidos pelo fenómeno das migrações. Até aos anos 60 (do século
XX), a emigração era essencialmente efectuada de forma clandestina para países
como a França, ou através de cartas de chamada, para países como os Estados
Unidos da América ou Brasil. Dadas as dificuldades existentes na época, este
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fenómeno era ainda pouco significativo. Com a abertura das fronteiras à emigração, a
partir dos anos 60, deu-se o boom migratório. Em apenas uma década, as aldeias
viram diminuir drasticamente o número dos seus residentes. Algumas delas viram
reduzidos para metade, os seus habitantes, pois muitos foram os que partiram em
busca de melhores condições de vida. Se na primeira vaga migratória partiram
essencialmente homens, nas décadas seguintes as mulheres seguiram-lhes os
passos.
Os destinos mais comuns destas vagas migratórias foram a França, Espanha,
Alemanha, Itália, Suíça, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos da América (EUA), Brasil,
Canadá e Luxemburgo. Mas em muitos outros países é possível encontrar
botiquenses, opções mais esporádicas e que apresentam por isso valores muito
residuais, como por exemplo Holanda, Dinamarca, Venezuela, Argentina, África do Sul
e Austrália, entre outros.
Apesar do acentuado declínio demográfico que se registou nos anos 60 e 70 (do
século XX), nas últimas décadas a evolução populacional tem vindo a estabilizar. Os
fluxos migratórios abrandaram substancialmente, a que se alia o retorno de alguns
emigrantes à sua terra natal. Todavia, a quebra de natalidade registada não permitiu
uma renovação geracional capaz de inverter a tendência de diminuição da população
residente, existindo freguesias no concelho que registam valores populacionais
mínimos, como é o caso da freguesia de Curros com apenas 87 residentes repartidos
por três aldeias: Antigo de Curros, Curros e Mosteirão.

4.14.3 – Estrutura Etária da População Residente
As migrações ocorridas, sobretudo nas camadas mais jovens, para além da
desertificação, levaram ao rápido envelhecimento da população, bem como a uma
quebra na taxa de natalidade, condicionando, desta forma, a capacidade de renovação
geracional do concelho. Conforme se pode observar na Figura 38, a estrutura etária
da população residente no concelho revela uma grande tendência para o
envelhecimento, a que se aliam as dificuldades de renovação geracional,
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condicionando desta forma as tendências futuras do concelho em termos de
crescimento demográfico. Oprocesso de envelhecimento populacional é claramente
visível, simultaneamente, pela elevada percentagem de idosos e pela reduzida
percentagem de crianças e jovens (13% cada). As freguesias mais periféricas são
aquelas que registam um maior envelhecimento populacional, resultante do êxodo da
população jovem para outros territórios, em busca de novas oportunidades, dada a
escassez de oferta de emprego nas suas freguesias de origem.

Figura 38 – Estrutura etária da população residente no concelho de Boticas.

4.14.4 – Níveis de Instrução
Os níveis de instrução da população residente são baixos, verificando-se em todas as
freguesias uma elevada percentagem de pessoas sem qualquer nível de ensino
(Figura 39). O valor mais baixo regista-se na freguesia de Boticas, que em termos de
níveis de instrução apresenta os valores mais elevados, e o mais elevado em Ardãos.
Este fenómeno explica-se, em parte, pela elevada percentagem de idosos, pois são
eles quem mais contribui para esta realidade. Como alguns deles afirmam, com certa
tristeza, nasceram num tempo em que ir à escola não punha pão na mesa. Na sua
infância, a escolaridade não era uma prioridade e ser criança, mais do que uma boca a
alimentar, era sinónimo de braços para trabalhar, ajuda essencial para a economia
familiar. Às crianças eram entregues tarefas como pastorear o gado, libertando assim
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os braços mais fortes, dos mais velhos, para os trabalhos agrícolas mais pesados. Ir à
escola era encarado como um desperdício de tempo, pelo que as crianças, quando a
frequentavam, era apenas o tempo suficiente para aprenderem a ler e escrever.

Figura 39 – Níveis de instrução da população residente em cada freguesia do
concelho de Boticas.
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O 1º Ciclo é o nível de ensino predominante entre a população residente. Muitas das
pessoas que apenas conseguiram concluir este nível, por vezes por não terem
oportunidade de prosseguir os estudos, tudo fazem para que, hoje, os seus filhos
estudem e tirem um curso, de forma a acederem a melhores oportunidades de
emprego. Este investimento na educação dos filhos reflecte-se nos valores que
encontramos nos níveis seguintes, que apresentam uma tendência de evolução
quando comparados com os dados do Recenseamento Geral da População de 1991.
Aliados à mudança de mentalidades relativamente ao ensino, os apoios e o
investimento feitos pela Autarquia nesta área, foram a base de sustentação que tem
permitido que esta tendência de evolução se concretize.

4.14.5 – Actividades Económicas
Agricultura
Boticas continua a ser um concelho marcadamente rural, dado que grande parte da
sua população, aproximadamente 30,1%, continua a dedicar-se às actividades agropastoris. No entanto, a produção agrícola tem sofrido algumas alterações ao longo das
últimas décadas. Ao êxodo rural que se registou a partir de 1960, seguiu-se um
decréscimo da produção agrícola.
Entre as culturas predominantes, destaca-se pela sua qualidade e sabor a batata,
produzida em todo o concelho, essencialmente para auto-consumo, mas também para
venda. Nas culturas temporárias destacam-se, também, os cereais para grão
(essencialmente centeio e milho) e as culturas forrageiras. A produção de centeio e
milho encontra-se perfeitamente adaptada à morfologia e clima do concelho. Enquanto
que o centeio predomina nas terras mais altas, no Norte e Centro do concelho, região
do Barroso, à medida que se segue para Oeste, região mais próxima do Minho, e Sul,
ganha predominância a cultura do milho. Esta tendência atinge o seu extremo na
freguesia de Fiães do Tâmega, onde dada a grande inclinação do terreno apenas se
cultiva milho. Todavia, outros factores podem influir na opção de cultivar milho em
detrimento do centeio. Por exemplo, na freguesia de Dornelas, a dimensão de alguns
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caminhos não permite a passagem das modernas ceifeiras debulhadoras, bem como a
pequena dimensão das parcelas agrícolas, que não permite a rentabilidade da sua
utilização. Estes factos levaram a uma reconversão na cultura dos cereais, ao
abandono do cultivo do centeio e à crescente adopção da cultura do milho. Também a
vinha, embora em menor dimensão, desempenha um papel importante na agricultura
local, exceptuando as freguesias situadas na parte Norte do concelho, onde o clima
não é propício a este tipo de cultura. O vinho produzido, de castas seleccionadas,
destina-se essencialmente para auto consumo. Existe, todavia, um vinho, que, dadas
as suas qualidades excepcionais, se vem afirmando cada vez mais ao nível de
mercado. É o famoso “Vinho dos Mortos”. No sentido de divulgar este vinho,
impulsionando desta forma a sua produção e venda, a Autarquia está a construir, em
Granja, o Repositório do Vinho dos Mortos, para divulgação, observatório e
preservação desse produto. A Cooperativa Agrícola de Boticas (CAPOLIB) é a
detentora do registo da patente do “Vinho dos Mortos”.
Pecuária
Na criação e exploração animal distingue-se o gado bovino, onde, por tradição, se
destaca a Raça Barrosã. Habitantes ancestrais das terras altas do Norte de Portugal,
os bovinos barrosãos são herdeiros naturais de um património genético único,
transportam e preservam a genuinidade e autenticidade de uma raça. Referência
emblemática da bovinicultora portuguesa, a Raça Barrosã distingue-se de todas as
outras pela lira alta da sua cornamenta, o perfil acentuadamente côncavo e pelo sabor
inigualável da carne que produz. Manjar dos reis, em séculos passados, hoje,
seleccionada e criada sob um rigoroso controlo, esta carne é detentora da
Denominação de Origem Protegida (D.O.P.).
A CAPOLIB, em parceria com a Autarquia, realiza, anualmente, o Concurso Pecuário
da Raça Barrosã, que no ano 2005 comemorou a sua XIII edição, integrado no
programa das festas do concelho, em honra de Nossa Senhora da Livração. Este
concurso tem vindo a granjear uma adesão cada vez maior, conta com mais de meia
centena de produtores inscritos, estando praticamente representada toda a área onde
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a Raça Barrosã está implantada (Barroso e Minho). Neste evento são premiados os
melhores exemplares, em cada uma das categorias a concurso: Touros, Novilho,
Vitelos, Vacas, Novilhas e Vitelas. Nos últimos anos tem-se registado um aumento
significativo, quer em termos de criadores, quer em termos de efectivos bovinos de
Raça Barrosã. Esta tendência é impulsionada por vários factores, entre os quais se
destaca o aumento da procura da carne destes bovinos, para o que tem contribuído a
sua promoção na “Feira do Mel do Barroso e da Carne Barrosã”, certame promovido
anualmente pela Autarquia, em parceria com a CAPOLIB. Também a Confraria
Gastronómica da Carne Barrosã, ao reunir confrades das mais diversas regiões de
Portugal, tem tido um papel fundamental na divulgação de tão saborosa carne. Por
último, ao aumento do efectivo bovino desta raça também não são alheios os apoios
financeiros concedidos, o âmbito da Política Agrícola Comum (PAC), às Raças
Autóctones.
Para da raça barrosã, existem no concelho bovinos de outras raças. Os vastos prados
naturais, os lameiros, enquanto pastos e produtores de forragens (feno) para o
Inverno, asseguram grande parte da alimentação destes animais. A par do gado
bovino, existe também muito gado ovino e caprino, para os quais as áreas de
maninho, os baldios, constituem a principal fonte de alimentação. Estes animais,
pastoreados em rebanhos, são uma mais valia para os agregados familiares. Se por
um lado asseguram parte da sua alimentação, por outro, são também uma fonte de
rendimento com o dinheiro obtido pela venda das crias. Os equídeos são aqueles que
menor expressão tem, no total do efectivo animal do concelho. Todavia, nos últimos
anos, apresentam uma tendência de crescimento. À medida que os agricultores
envelhecem, torna-se cada vez mais difícil pastorear o gado, e assegurar todos os
cuidados que este exige, pois a idade e a saúde já não ajudam. Assim, regista-se uma
tendência de substituição dos bovinos por equídeos, em especial pelos asininos,
animais que por um lado asseguram a execução dos trabalhos agrícolas e por outro
são de trato mais fácil. Estes animais não são pastoreados, nem necessitam da
guarda constante do pastor, pois são levados até às pastagens e presos, deixando-se
aí a pastar, havendo apenas o trabalho de os conduzir às pastagens e, mais tarde, de
regresso à corte onde pernoitam.
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A criação do gado suíno, com destaque para o Porco Bísaro, assumiu especial
importância para a sobrevivência das populações locais, para quem este animal
constitui um dos alimentos base. O saber humano, aliado às especificidades do clima,
criaram condições para que o fumeiro da região adquirisse qualidades especiais. Nos
últimos anos, tem-se registado um crescimento na produção e venda de fumeiro
tradicional. A promoção destes produtos na “Feira Gastronómica do Porco”, certame
que a Autarquia promove anualmente, tem sido fundamental para o lançamento
económico desta actividade tradicional. Mais que uma peça importante para a
subsistência dos agregados familiares, o fumeiro tende a transformar-se numa fonte
complementar de rendimento.
Numa forte aposta na tradição, qualidade e de forma a garantir a viabilidade
económica destes produtos tradicionais, a Autarquia incentivou a criação de microempresas, através de apoios concedidos à população, no âmbito da medida AGRIS,
para a criação de “Pocilgas Familiares” e de “Cozinhas de Venda Directa”. Estas
asseguram que as actividades de criação do gado suíno e produção de fumeiro
cumprem todas as normas de boas práticas ambientais e de saúde pública, de forma a
garantir a máxima qualidade dos produtos. A criação do gado suíno está sujeita a um
rigoroso controlo médico-veterinário, que acompanha as condições de criação e abate
dos animais. Este investimento já viu os seus esforços recompensados, pelo seu
elevado índice de qualidade e sabor foram reconhecidos com a Indicação Geográfica
(IG) os seguintes produtos: a Alheira de Boticas, a Linguiça de Carne de Boticas, o
Salpicão de Boticas, o Chouriço Azedo de Boticas, a Farinhota de Boticas, a Orelheira
de Boticas, a Peituga Fumada de Boticas, o Ranhão Fumado de Boticas, os Rojões na
Banha de Boticas e os Rojões no Mel de Boticas.
Produção Florestal
Também a produção florestal ocupa uma posição de relevo na economia do concelho.
Aproximadamente 23% do território concelhio é área florestal. Nas últimas décadas, foi
realizado um grande investimento na florestação de extensas áreas de baldios. A
floresta, principalmente o pinheiro bravo, espécie dominante no concelho, constitui um
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importante factor de desenvolvimento económico dos espaços rurais, quer pela
comercialização

de

madeira,

quer

através

de

uma

série

de

actividades

complementares como a resinagem, a apicultura, a caça e a produção de cogumelos.
Todavia, nos últimos anos o concelho tem sido assolado por inúmeros fogos florestais,
que queimaram mais de 12 000 ha de floresta entre 1993 e 2002, o que tem
contribuído para o agravamento da erosão, uma vez que as encostas das montanhas
ficam sem o coberto vegetal que protege o solo das intempéries.
Em finais de 2004, foi criado, pela Autarquia, o Gabinete Técnico Florestal (GTF), que
centraliza as atribuições acometidas à Comissão Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (CMDFCI), ao nível Municipal, desenvolvendo acções de Defesa da
Floresta Contra Incêndios; sendo apoiada pela Direcção Geral dos Recursos
Florestais (DGRF).
No âmbito da medida AGRIS foram criados, pelo Município, Grupos de Primeira
Intervenção, Apoio ao Combate e Rescaldo – Equipas AGRIS. Estes grupos, que
fazem vigilância, desmatação e limpeza das florestas, estão activos sazonalmente (de
Junho a Setembro) e contam com uma viatura própria, equipada para o efeito.
Indústria
A indústria registou, nos últimos tempos, uma expansão e consolidação, empregando,
actualmente, aproximadamente 32,3% da população local. Aproveitando os inúmeros
recursos naturais de que o concelho dispõe, existe uma variedade de indústrias. No
âmbito das águas minerais, a água de Carvalhelhos, importante factor de
desenvolvimento económico e turístico do concelho, é uma água mineral natural,
hipotermal, hiposalina, bicarbonatada sódica, fluoretada e silicatada, de origem
profunda e mineralização equilibrada. Esta água brota naturalmente de duas
nascentes, a Lucy e a Stela, sem recurso a qualquer tipo de processo mecânico.
Nesse local, encontra-se instalada a empresa com o mesmo nome, Águas de
Carvalhelhos, S.A., que possui cerca de 180 funcionários e tem uma capacidade de
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enchimento de aproximadamente 67.000 garrafas/hora. Os produtos comercializados
por esta empresa são as águas com gás, sem gás e aromas. Tem um volume de
exportações bastante significativo, sendo França, Estados Unidos da América,
Bélgica, Inglaterra, Austrália, Angola, Moçambique, Canadá, Suíça, Luxemburgo e
Cabo Verde os países que mais contribuem para este volume de exportações.
No concelho, existe também uma outra grande unidade industrial, a EURONETE, é
uma fábrica de cordas que emprega uma considerável parte da população local,
aproximadamente 190 pessoas.
Na área da indústria extrativa (granito), no sector de rochas ornamentais existem
quatro empresas que se dedicam à extracção, transformação e comercialização do
granito, comercialmente designado por Granito Amarelo de Boticas. Existe ainda uma
empresa na área dos materiais de construção civil (blocos).
Na indústria alimentar existe, no concelho, uma fábrica do fumeiro tradicional.
As energias renováveis – e não poluentes - apresentam, nos dias de hoje, uma
crescente importância, constituindo-se como uma das apostas do Município no tocante
ao sector energético. Aproveitando as elevadas altitudes a que se encontram algumas
zonas do concelho, existem, actualmente, quatro parques eólicos: o Parque Eólico das
Alturas do Barroso (Alturas do Barroso), o Parque Eólico da Serra do Barroso
(Cerdedo), o Parque Eólico do Alto do Seixal (Atilhó - Alturas do Barroso) e o Parque
Eólico do Leiranco (Sapiãos).
No que se refere à energia hídrica, existe a Central Hidroeléctrica de Covas do
Barroso e, num futuro próximo a central Hidroeléctrica de Canedo. A Central
Hidroeléctrica de Covas do Barroso localiza-se na confluência dos rios Covas e Couto
e possui dois grupos turbina-gerador. Tem uma produção energética média anual de
18,4 GWh, podendo variar entre os 14 e os 19 GWh, dependendo da pluviosidade de
cada ano. A curto prazo, produção de energia hídrica será ampliada com a construção
do Empreendimento Hidroeléctrico de Canedo. O Aproveitamento Hidroeléctrico de
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Canedo será construído no Rio Beça, que faz parte da bacia hidrográfica do Rio
Tâmega, cuja área é de aproximadamente 114,5 km2. Este aproveitamento destinarse-á exclusivamente à produção de energia eléctrica. A central mini-hídrica será
constituída por uma barragem, por duas condutas adutoras e por uma central
hidroeléctrica. Prevê-se que a albufeira tenha um volume útil de 74 000 m3 e estará
localizada no Rio Beça, próximo da aldeia de Secerigo, pertencente à Freguesia de
Codessoso, Concelho de Boticas. A central hidroeléctrica, equipada com um grupo
turbina-gerador com potência global de 10 MVA, ficará localizada em Canedo
(Concelho Ribeira de Pena).
Comércio e Serviços
A área do comércio e serviços, que emprega cerca de 37,6% da população, é o sector
que maior crescimento tem registado em todo o concelho. Existe uma clara
predominância da cafetaria e do pequeno comércio, presente em todo o concelho à
excepção da freguesia de Curros, onde não existe qualquer estabelecimento
comercial. Observando o quadro, podemos ver que é no eixo central, nas freguesias
de Beça e Boticas, sede do Comércio e Serviços concelho, que se regista uma maior
diversidade de comércio e serviços, não sendo por isso de admirar que sejam estas as
freguesias que registam uma maior densidade populacional, como já foi referido.
Neste sector destaca-se a RESAT – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos,
S.A, que dispõe no concelho de um Centro de Tratamento e Valorização de Resíduos
Sólidos. Esta empresa, responsável pela recolha e tratamento dos resíduos sólidos
nos concelhos do Alto Tâmega, emprega cerca de 90 pessoas.
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5 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS
PRECONIZADAS

5.1 – Considerações Gerais
A análise dos impactes ambientais incidiu sobre os aspectos negativos e positivos
gerados no meio ambiente pela exploração na concessão de “Veral”. Não tendo sido
identificadas no raio de um quilómetro unidades similares, não houve lugar à
identificação e avaliação de impactes cumulativos de natureza e abrangência
idênticas. Foram, no entanto avaliados os impactes cumulativos decorrentes da
eventual implementação do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tamega.
O Estudo de Impacte Ambiental do aproveitamento hidroeléctrico do Alto Tâmega
prevê um conjunto de impactes (positivos e negativos) sobre alguns parâmetros
biofísicos, que na maior parte dos casos não apresentam correspondência em termos
de magnitude ou significância com os impactes resultantes da execução do projecto
de exploração na concessão do “Veral”, pelo que os impactes cumulativos deste último
projecto, considerando a execução da barragem, são mínimos ou mesmo
insignificantes. Tal facto prende-se, principalmente, com a diferença de dimensão e
abrangência espacial dos dois projectos, que é naturalmente muito mais reduzida no
caso da concessão do “Veral”.
Os impactes foram analisados sobre os elementos e os processos mais relevantes
descritos na situação de referência, e que são susceptíveis de sofrerem maiores
alterações com o desenvolvimento da exploração.
Sobre os impactes negativos identificados para a futura exploração foram propostas as
medidas de minimização a adoptar, de forma a colmatar e prevenir as situações
negativas identificadas, bem como as medidas de valoração dos impactes positivos
detectados.
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Tal como previsto na legislação aplicável, foram propostos estudos de monitorização
dos impactes ambientais mais críticos neste tipo de actividade, a desenvolver em
fases subsequentes, com o objectivo de acompanhar as variações de determinados
parâmetros ambientais e de forma a avaliar as alterações no meio geradas pelo
desenvolvimento da concessão ao longo da sua vida útil.
A um nível compatível com a dimensão do projecto, a formulação das medidas de
controlo e a avaliação da viabilidade técnica e económica das soluções preconizadas,
essencialmente as relacionadas com a implementação dos Planos de Monitorização e
Plano de Recuperação Paisagística, baseou-se fundamentalmente na experiência com
casos semelhantes da equipa técnica que elaborou o estudo, e na receptividade da
entidade promotora e responsável pelo mesmo (José Aldeia Lagoa & Filhos, SA).
De forma a obter uma melhor percepção do grau de afectação do impacte sobre os
elementos biofísicos e socio-económicos, efectuou-se na maior parte dos casos uma
abordagem qualitativa, uma vez que as características particulares da área em estudo
e a abrangência de alguns dos descritores analisados não permitirem a quantificação
numérica de determinado impacte. Para a caracterização e avaliação dos impactes, de
forma a perceber a sua importância e ocorrência, adoptou-se a seguinte classificação:
Carácter genérico: positivo ou negativo;
Magnitude: reduzida, moderada ou elevada;
Tipo de acção: directo ou indirecto;
Projecção no tempo: temporário ou permanente;
Projecção no espaço: localizado ou abrangente;
Significância: significativo, pouco significativo ou muito significativo.
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Esta classificação tem o seguinte entendimento:
A classificação do impacte como positivo ou negativo resulta respectivamente das
acções benéficas ou adversas do projecto sobre o descritor, ou factor desse descritor,
em análise;
Relativamente ao tipo de acção (relação causa-efeito), certos impactes são
resultantes de acções directas sobre o meio ambiente, como por exemplo a destruição
de biótopos resultante da implementação da exploração. Outros são induzidos de
forma indirecta sem que haja uma acção única que seja responsável pelo impacte,
como por exemplo o afastamento temporário das espécies;
Os impactes temporários são intrínsecos à fase de exploração e só se manifestam
durante a actividade (ex.: ruído e poeiras). Pelo contrário, os impactes permanentes
perduram para além do final da actividade (ex.: alteração do regime hídrico);
Os impactes localizados ou abrangentes reflectem respectivamente o efeito pontual
do impacte (ex.: preparação do terreno para o desmonte) ou o efeito para além do
local de ocorrência (ex.: alteração do clima, alteração do regime hídrico);
A magnitude do impacte pressupõe uma medida directa ou indirecta que permite
determinar o grau de alteração previsível em determinado factor ambiental. É uma
avaliação quantitativa ou, na impossibilidade de se obterem todos os elementos
necessários a essa quantificação, semi-quantitativa;
A significância ou importância de um impacte traduz uma avaliação de uma
alteração com determinada magnitude, mas que depende também do valor ou
importância do factor ambiental em causa e da sua qualidade. Um impacte de grande
magnitude pode ter pouco significado se no factor em análise não forem detectadas ou
previstas alterações significativas.
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Esta classificação dará um grande contributo para a elaboração da matriz de impactes,
que relaciona as acções do projecto com as alterações verificadas e previstas nos
descritores e factores ambientais considerados.
Dadas as características do projecto, a análise de impactes contempla uma única fase
do projecto ⎯ fase de exploração e/ou execução.

5.2 – Impactes no Clima
Não são identificáveis impactes no clima da região por interferência da actividade
desenvolvida na concessão de “Veral”, facto intimamente relacionado com a reduzida
área efectiva de intervenção do projecto. A análise efectuada às componentes do
projecto susceptíveis de provocar impactes no clima levou a concluir que não será
causada qualquer alteração significativa no clima da região. As componentes
analisadas relacionaram-se com:
A emissão de gases e poeiras a partir do interior do núcleo de exploração;
A obstrução à livre circulação do ar e eventual alteração do regime de ventos por
interposição da escavação;
As alterações na radiação solar absorvida, na temperatura e na humidade, por
efeito das decapagens a efectuar.
Ao nível local poderão eventualmente registar-se implicações microclimáticas
relacionadas com a alteração da qualidade do ar provocada pela emissão de gases e
de poeiras a partir do interior da área de exploração. Contudo, a dispersão ao ar livre
por interferência do regime de ventos não configura uma situação de possíveis
alterações climáticas de registo, ainda mais admitindo, por analogia com situações
equivalentes, que os níveis de gases emitidos e o empoeiramento produzido não
deverão atingir valores que se possam considerar críticos na situação de exploração a
implementar.
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Por outro lado, o eventual aumento de partículas no ar em virtude das intervenções
previstas que envolvem a movimentação de terras relaciona-se somente com a
decapagem do solo em faixas de terreno relativamente reduzidas, facto que não se
traduzirá em impactes climáticos negativos ou significativos, não sendo por isso
expectáveis impactes no clima na fase de exploração e desenvolvimento do núcleo de
exploração inserido na concessão de “Veral”.
Outros potenciais impactes susceptíveis de provocar alterações no clima ao nível local
prendem-se com as alterações topográficas que irão ser impostas pela escavação e
com a remoção da vegetação existente nos sectores de lavra.
A formação de uma depressão ao longo da vida útil do núcleo de exploração não
constituirá sob o ponto de vista topográfico um entrave à circulação do ar e à
dispersão dos gases produzidos pelos equipamentos. O confronto das morfologias
actuais e futuras com o regime de ventos que ocorrem na região não revelou
quaisquer efeitos negativos que possam advir da implementação do projecto.
Dada a proximidade da área do projecto a um talvegue (rio Rio Tâmega), não será de
admitir que as depressões formadas induzam alterações significativas nas
características meteorológicas específicas que se verificam junto aos talvegues:
Na elevada humidade que se verifica à superfície, devido à maior evaporação
proporcionada pela presença do rio Tâmega;
Nas amplitudes térmicas diurnas resultantes da acumulação de ar frio formado nas
zonas mais altas, o que faz com que as zonas de talvegue tenham péssimas
condições de conforto térmico;
Na elevada radiação solar absorvida, devido ao coeficiente de reflexão da radiação
(albedo) na zona do espelho de água ser bastante inferior ao de outras superfícies não
cobertas por água, o que origina nas zonas de talvegue maior energia disponível para
a evaporação.
Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 243

Da decapagem (vegetação e solo arável) a efectuar na área de exploração poderá
resultar um acréscimo da temperatura ao nível do solo e uma redução na humidade
relativa do ar, devido a alterações nas condições de absorção e reflexão da radiação
solar. Contudo, dada a reduzida área de intervenção da escavação e ao facto das
alterações topográficas e acções de decapagem serem graduais e espaçadas no
tempo durante a vida útil do núcleo de exploração, consideram-se estes impactes
muito localizados, temporários, de magnitude reduzida e pouco significativos.
No final da vida útil do núcleo de exploração o coberto vegetativo preconizado no
âmbito da recuperação paisagística das áreas intervencionadas permitirá o
restabelecimento da temperatura ao nível do solo e da humidade relativa do ar,
respectivamente através da diminuição da temperatura que resultará de uma maior
cobertura vegetativa e do aumento da humidade relativa do ar que resultará da maior
evaporação proporcionada por esse mesmo manto arbóreo.
Impactes Cumulativos
No caso do aproveitamento hidroeléctrico do Alto Tâmega, as principais alterações
expectáveis no clima / microclima da região estão na sua grande maioria associadas à
fase de exploração, traduzindo-se numa ligeira redução das amplitudes térmicas
locais, induzindo uma maior amenidade do clima local, especialmente nos meses de
Verão, no aumento dos valores de humidade do ar, devido à criação de grandes
massas de água, na redução da ocorrência de geadas e no aumento da frequência de
nevoeiros e neblinas, consequência da relação entre o aumento dos valores de
humidade atmosférica e a diferença térmica entre a superfície da água e a sua
envolvente. A influência que as respectivas alterações poderão exercer na
comodidade das populações será positiva, no que diz respeito à redução das
amplitudes térmicas e à redução da ocorrência de geadas, e negativa no que se refere
ao aumento dos valores de humidade atmosférica, bem como da frequência de
nevoeiros e neblinas. Quanto às culturas agrícolas, considera-se que a construção das
barragens terá uma influência positiva, na medida em que se prevê uma diminuição da
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ocorrência de geadas, e apenas um ligeiro aumento da humidade do ar a ocorrer na
proximidade dos planos de água.
No Quadro 37 apresenta-se um resumo da análise dos impactes no clima, focando-se
os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da
análise efectuada.
Quadro 37 – Impactes no clima.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Medidas Mitigadoras

Qualidade do ar

Negativo; indirecto; localizado;

Escavação

temporário; magnitude reduzida; Não

Decapagem

pouco significativo.

5.3 – Impactes na Geomorfologia
A escavação resultante do desmonte do depósito mineral a explorar no núcleo de
exploração inserido na concessão de “Veral” vai alterar de forma significativa a
topografia original do terreno e descaracterizar a paisagem do meio em que se insere
(meio florestal), induzindo um efeito negativo denominado por impacte visual. O
impacte visual estará também relacionado com o avolumar de terras vegetais
provenientes da decapagem dos terrenos de cobertura e de estéreis xistentos
resultantes da descubra do filão do Veral. Para melhor entendimento do descrito nos
parágrafos seguintes devem consultar-se as plantas relativas à lavra e à recuperação
da área de exploração apresentadas no capítulo referente à caracterização do projecto
(Capítulo 3).
Os impactes na geomorfologia gerados pela presença da escavação, os quais estão
associados à alteração mais ou menos expressiva na morfologia das áreas afectadas,
serão de incidência negativa, directa, de magnitude moderada, permanentes (dado
que a estrutura escavada e os respectivos cortes se manterão na paisagem) e
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significativos, assumindo algumas implicações que urgem uma tomada de medidas
correctivas, como é o caso dos impactes paisagísticos.
Os impactes na geomorfologia gerados pela presença dos depósitos de terras
vegetais e estéreis xistentos serão de incidência negativa localizada, indirecta, de
magnitude baixa, temporários (apenas será necessário movimentar e levar a depósito
estes materiais para posteriormente serem utilizados na protecção do bordo da
escavação e nas acções de recuperação paisagística) e pouco significativos.

5.3.1 – Escavação
O impacte relacionado com a alteração da morfologia pela execução da escavação
incidirá apenas nas zonas directamente afectas ao desmonte do depósito mineral, pelo
que este impacte será localizado no espaço e no tempo, não se prevendo que
extravase para áreas adjacentes às definidas no projecto de lavra. O desmonte a céuaberto dos maciços aplito-pegmatíticos irá originar uma área escavada cujas dimensão
e geometria resultaram da delimitação do jazigo mineral e do racional aproveitamento
dos recursos, tomando em consideração diversas condicionantes (zonas de defesa,
restrições do ordenamento do território).
A delimitação do jazigo mineral resultou da informação recolhida no decurso da
prospecção geológica efectuada no terreno, que permitiu concluir sobre a qualidade
dos aplito-pegmatitos que se pretendem explorar nos sectores de lavra. A
continuidade longitudinal das unidades filoneanas de natureza quartzo-feldspática e
litinífera, aliada às condições topográficas do terreno, definiram os sectores de lavra e
o método de desmonte a aplicar ao depósito mineral de forma a obter o seu
aproveitamento integral e racional.
Ao longo da vida útil do núcleo de exploração, a escavação desenvolver-se-á desde a
topografia actual até à cota base mínima de 573 metros, com a definição de 1 único
patamar colocado aos 583 metros (sector de lavra efectivo), ou desde topografia
actual até à cota base mínima de 590 metros, com a definição de 1 único patamar
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colocado aos 597 metros (sector de lavra potencial).
Assim, no final da exploração projectada encontrar-se-á uma área escavada com 19
metros de profundidade máxima e formadas por uma bancada com 10 m de altura e 5
metros de largura (sector de lavra efectivo) e uma área escavada com 14 metros de
profundidade máxima e formadas por uma bancada com 7 m de altura e 5 metros de
largura (sector de lavra potencia). Trata-se portanto de escavações de reduzida
dimensão quer lateral quer em profundidade.
No entanto, esta área irá naturalmente provocar uma alteração de carácter
permanente na geomorfologia local e, na vertente dos impactes visuais, um contraste
acentuado de cores entre a área explorada e o meio envolvente não intervencionado.
Embora não esteja prevista a reposição das cotas originais do terreno através de
actuação profunda ao nível do relevo que envolva a modelação integral das áreas
intervencionadas, o impacte visual deverá no entanto ser atenuado durante as duas
fases de recuperação paisagística preconizadas (imediata e em concomitância com a
lavra), nomeadamente pelo enchimento parcial das cavidades geradas pela
exploração até uma cota 1.4 metros superior à base das escavações projectadas.
Pelo exposto, considera-se este impacte como negativo, directo, localizado,
permanente, de magnitude moderada e significativo.

5.3.2 – Depósitos de Terras Vegetais e Estéreis Xistentos de Enchimento
No que respeita aos impactes indirectos na geomorfologia, os mesmos estão
associados à mobilização de terras vegetais resultantes da decapagem superficial do
terreno e dos estéreis resultantes da descubra do filão do Veral.
Não se prevêem impactes negativos significativos decorrentes da deposição das terras
de decapagem uma vez que parte significativa das mesmas deverá ser utilizada na
construção do talude de protecção ao bordo superior da escavação. Além disso o
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material excedentário será levado a depósito em local adequado para posterior
repavimentação da base e dos patamares finais da escavação, antes de se proceder à
implementação do modelo de silvicultura de pinheiro bravo preconizado como
recuperação paisagística final destas zonas.
Tendo em conta o balanço entre a disponibilidade de terras de cobertura no interior
dos sectores de lavra e os usos e destinos dessas mesmas terras, pode afirmar-se
que a volumetria de terras vegetais resultantes da decapagem totalizará cerca de 3760
m3, com respeito a uma área de intervenção de 9400 m2 e a uma espessura média de
solo a rondar os 40 cm (sector de lavra efectivo) ou a cerca de 3360 m3, com respeito
a uma área de intervenção de 8400 m2 e a uma espessura média de solo a rondar os
40 cm (sector de lavra potencial).
De acordo com a geometria dos céus-abertos, prevista para o final da vida útil do
núcleo de exploração, cerca de 436 m3 de terras vegetais serão integralmente
canalizadas para a formação de 436 metros de talude de protecção às escavações.
As terras que sobejarem deverão ser depositadas em local adequado que permita a
sua mobilização fácil aquando da execução do repovoamento arbóreo preconizado
para a base e patamares finais do céu-aberto, o qual é antecedido pela deposição de
um horizonte com 35 cm de espessura de terras vegetais sobre aquelas superfícies
que consumirão cerca de 2820 m3 (sector de lavra efectivo) ou 2520 m3 (sector de
lavra potencial) daquelas terras. Nesta fase, deverão ser adoptadas as medidas
adequadas para evitar os fenómenos de erosão nas pargas formadas, principalmente
pela acção dos ventos e das águas de escorrência.
No cômputo geral dos impactes na geomorfologia, a mobilização e a movimentação de
terras vegetais constituem acções indutoras de impactes pouco expressivos, sendo a
incidência negativa na morfologia da área afectada praticamente nula quando
comparada com os efeitos gerados pela escavação. O impacte visual assume
igualmente pequena relevância uma vez que a mobilização destes volumes totais de
terras estará sempre associado a acções de recuperação paisagística no âmbito da
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camuflagem da área de exploração, o que não invalida que a deposição destes
materiais não constitua um aspecto importante a considerar no ordenamento dessas
zonas, tanto do ponto de vista ambiental como no que diz respeito à sua gestão.
A volumetria do estéril xistento que constitui a cobertura do filão aplito-pegmatítico de
Veral estima-se em cerca de 6485 m3 (sector de lavra efectivo) ou 5555 m3 (sector de
lavra potencial), estando este valor associado a um coeficiente de empolamento de 1.2
que é equivalente ao rácio “volume desmontado” versus “volume in situ”. A totalidade
destes materiais será utilizada no enchimento da escavação até uma cota 1.4 metros
superior à sua base.
Neste contexto, e à semelhança da análise efectuada relativamente à deposição das
terras vegetais, não se prevêem impactes negativos significativos decorrentes da
deposição deste tipo de materiais nos sectores preconizados. Com efeito, sendo estes
materiais canalizados para tarefas de recuperação paisagística no âmbito do
enchimento da escavação, os impactes na morfologia e o impacte visual assumem
pequena

relevância

uma

vez

que

a

mobilização

destes

materiais

estará

exclusivamente relacionada com este tipo de acções.
Assim, e se as recomendações do Plano de Lavra forem criteriosamente seguidas,
consideram-se os impactes relacionados com os depósitos de terras vegetais e de
estéreis xistentos de enchimento como negativo, indirecto, localizado, de magnitude
baixa, temporário, e pouco significativo.
Impactes Cumulativos
A escavação resultante do desmonte do depósito mineral a explorar no núcleo de
exploração inserido na concessão de “Veral” vai alterar de forma significativa a
topografia original do terreno e descaracterizar a paisagem do meio em que se insere
(meio florestal), induzindo um efeito negativo denominado por impacte visual. O
impacte visual estará também relacionado com o avolumar de terras vegetais
provenientes da decapagem dos terrenos de cobertura e de estéreis xistentos
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resultantes da descubra do filão do Veral. A área de abrangência deste impacte
resume-se aos 5.64 hectares do núcleo de exploração. No caso do aproveitamento
hidroeléctrico do Alto Tâmega, os efeitos negativos resultantes da sua construção do
prendem-se com a alteração da morfologia do terreno decorrente da criação dos
estaleiros, das manchas de empréstimo e de escombreiras, bem como das actividades
de escavação necessária à construção das barragens, dos seus órgãos anexos e dos
circuitos hidráulicos, tendo-se como referencial espacial as áreas da barragem,
albufeira e dos respectivos acessos rodoviários.
No Quadro 38 apresenta-se um resumo da análise dos impactes na geomorfologia,
focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que
resultou da análise efectuada.
Quadro 38 – Impactes na geomorfologia.
Indicador de Impacte

Medidas

Avaliação do Impacte

Escavação

Mitigadoras

Negativo;

directo;

localizado;

permanente;

magnitude

moderada; Sim

significativo.
Depósitos de Terras Vegetais
e de Estéreis Xistentos

Negativo;

indirecto,

localizado,

temporário; magnitude baixa; pouco Não
significativo.

5.3.3 – Medidas Mitigadoras dos Impactes na Geomorfologia
As medidas mitigadoras dos impactes na geomorfologia (impacte visual e morfológico)
a adoptar durante a vida útil da concessão relacionam-se essencialmente com as
medidas propostas no Plano de Recuperação Paisagística faseada (Plantas 2 e 4 do
anexo ao Capítulo 3), a implementar no imediato e em concomitância com a lavra, no
âmbito das acções do projecto recomendadas para a eficácia da segurança do céu
aberto e da recuperação dos taludes finais e base da escavação:
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Segurança do Céu Aberto − No imediato, será criado um talude de terras vegetais
com cerca de 436 metros de comprimento, em todo o perímetro circundante das
escavações.
Recuperação dos taludes finais e da base do céu-aberto − Em concomitância com a
lavra e numa lógica de “lavra à frente e recuperação atrás”, proceder-se-á à colocação
de um horizonte de terras vegetais considerado razoável (entre 0.35 m) sobre a base e
os pisos finais dos céus-abertos, numa área de aproximadamente 9400 m2 (sector de
lavra efectivo) ou 8400 m2 (sector de lavra potencial). Sobre este substrato e nesta
extensão serão plantados cerca de 940 pinheiros bravos num compasso de 3 × 3
metros.
Na mitigação do impacte visual originado pela escavação, todas as acções de
recuperação de terrenos serão eficazes se o projecto de escavação tiver sido
executado com rigor segundo o método proposto no Plano de Lavra.
Com a realização de todas as acções propostas no Plano de Recuperação
Paisagística, o impacte visual provocado pela escavação será satisfatoriamente
mitigado.

5.4 – Impactes nos Solos e no Ordenamento do Território
A análise dos impactes nos solos e no ordenamento do território incidiu
fundamentalmente nas seguintes vertentes:
Na interferência do projecto com figuras do ordenamento do território e com áreas
de servidão administrativa;
Na alteração da ocupação e uso do solo, com início nas acções de decapagem a
efectuar no terreno;
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Na contaminação do solo por poluentes derramados e/ou depositados no interior da
área de exploração.

5.4.1 – Interferência do Projecto com Figuras do Ordenamento do Território
Da consulta efectuada às áreas com uso condicionado constantes na Cartografia
Temática do Plano Director Municipal (PDM) de Boticas, pode constatar-se que o
sector de lavra efectivo da concessão “Veral” não se sobrepõe a nenhuma mancha
cartografada como terrenos incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou Reserva
Ecológica Nacional (REN), pelo que os impactes do projecto sobre estas figuras do
ordenamento do território são nulos.
A mesma área também não colide com nenhuma outra servidão das que constam da
legenda da Carta de Condicionantes do PDM e de que são exemplos as linhas da rede
eléctrica de média tensão, condutas de água, etc., pelo que neste domínio também
não há impactes a registar.
Por outro lado, a área de concessão na sua totalidade encontra-se razoavelmente
afastada de qualquer espaço urbano ou urbanizável, natural ou cultural, ou de
desenvolvimento turístico, tomando em consideração as classes de uso definidas no
regulamento do PDM de Boticas e constantes da legenda da respectiva Carta de
Ordenamento. Nesse sentido, os eventuais impactes do projecto sobre estes espaços
são nulos.

5.4.2 – Alteração do Uso do Solo
As acções de decapagem a efectuar nos terrenos da área de exploração terão como
principal consequência a alteração da ocupação e uso do solo, ocupação que
actualmente é definida essencialmente por manchas florestais de pinheiro bravo.
Consideramos esta alteração do uso do solo como um impacte negativo, directo,
temporário, localizado, de magnitude moderada e pouco significativo.
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Com efeito, apesar da baixa aptidão agrícola que o solo apresenta, a sua remoção
acompanhada pela destruição do coberto vegetal existente constituem acções
susceptíveis de causarem no solo impactes negativos directos, embora estas acções
sejam imprescindíveis ao normal desenvolvimento da exploração na concessão.
A decapagem envolverá a remoção de um total de 7120 m3 de terras vegetais numa
área com cerca de 17800 m2. Dada a reduzida espessura e volumetria do solo a
remover, e tomando em consideração que o sector de lavra é de dimensão reduzida,
considera-se este impacte como sendo bastante localizado.
Contudo, propõem-se medidas mitigadoras que se julgam as mais adequadas para
reduzir as alterações nos solos que serão impostas pelas novas condições de
ocupação ⎯ ocupação do solo para uso industrial, no caso em concreto relacionado
com a actividade extractiva.

5.4.3 – Contaminação do Solo
Uma vez que na área da concessão não será instalada qualquer infra-estrutura para a
manutenção dos equipamentos, os impactes no solo gerados por eventuais
contaminações resultantes dessa manutenção são nulos, nomeadamente os que se
relacionam com a deposição de resíduos industriais (pneus, sobresselentes, peças de
desgaste fora de uso, baterias, etc.) e com o acondicionamento dos óleos usados.
Para as operações de manutenção preventiva, reparações mecânicas, recepção de
sobresselentes e peças de desgaste fora de uso, dos equipamentos móveis afectos ao
processo extractivo a desenvolver na área de exploração, a empresa promotora do
projecto celebrou contratos de prestação de serviços com empresas especializadas,
as quais possuem instalações apropriadas e estão vocacionadas para os respectivos
procedimentos.
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Ao abrigo desses contratos, e tendo em conta os resíduos que resultarão da
manutenção dos equipamentos afectos à concessão de “Veral”, foram garantidos os
seguintes acordos:
A empresa que efectuará as operações de substituição, recolha e transporte dos
pneus usados e em estado de fora de uso utilizados nos equipamentos móveis afectos
à actividade extractiva a desenvolver na área de exploração é responsável pelo
destino final dos pneus.
A empresa que efectuará as operações de recepção de acumuladores (vulgo
baterias) fora de uso dos equipamentos móveis afectos ao processo extractivo a
desenvolver na área de exploração é responsável pelo transporte, deposição,
acondicionamento, reciclagem e destino final destes resíduos.
A empresa que efectuará as operações de recepção e transporte dos óleos
lubrificantes usados dos equipamentos móveis afectos ao processo extractivo a
desenvolver na área de exploração é responsável pelo tratamento, acondicionamento
e encaminhamento final destes resíduos.
Do exposto resulta que os impactes negativos sobre os solos ficam limitados à
eventual contaminação dos mesmos por combustíveis e óleos derramados durante a
circulação dos equipamentos e aquando da sua imobilização.
Tratando-se de equipamentos novos e modernos e estando prevista a sua
manutenção preventiva, não serão de prever impactes significativos no que diz
respeito a eventuais contaminações do solo. Contudo, de forma a evitar o
derramamento de combustíveis e óleos na área de exploração, é necessário incutir
nos operadores das máquinas a responsabilidade de averiguar e visualizar
constantemente o estado do seu equipamento. Finalmente, e a título de medida
cautelar precavendo um aumento da quantidade de resíduos produzidos com o
desenvolvimento da exploração, deverá a José Aldeia Lagoa & Filhos, SA rever e
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proceder atempadamente à renovação dos contratos existentes, de forma a prolongar
esta situação ao longo da actividade na concessão.
Impactes Cumulativos
As acções de decapagem a efectuar nos terrenos da área de exploração da
concessão do “Veral” terão como principal consequência a alteração da ocupação e
uso do solo, ocupação que actualmente é definida essencialmente por manchas
florestais de pinheiro bravo. Considerou-se essa alteração do uso do solo como um
impacte negativo, directo, temporário, localizado, de magnitude moderada e pouco
significativo. A decapagem envolverá a remoção de um total de 7120 m3 de terras
vegetais numa área com cerca de 17800 m2. Dada a reduzida espessura e volumetria
do solo a remover, e tomando em consideração que o sector de lavra é de dimensão
reduzida, considera-se este impacte como sendo bastante localizado. No caso do
aproveitamento hidroeléctrico do Alto Tâmega, durante a fase de construção, os
impactes nos solos relacionam-se com os processos de erosão e arrastamento dos
solos, assim como a sua ocupação e compactação. As escombreiras localizadas fora
da área a inundar, ao originarem alteração na ocupação dos solos, traduzem-se em
efeitos negativos relevantes mas que podem, contudo, ser minimizados através da
recuperação de todas as áreas intervencionadas na fase de construção. O enchimento
da albufeira implica a inutilização do recurso solo na área inundável.
O sector de lavra efectivo da concessão “Veral” não se sobrepõe a nenhuma mancha
cartografada como terrenos incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou Reserva
Ecológica Nacional (REN), pelo que os impactes do projecto sobre estas figuras do
ordenamento do território são nulos. No caso do aproveitamento hidroeléctrico do Alto
Tâmega, são abrangidos solos incluídos na RAN junto às povoações Vilarinho das
Paranheiras, Anelhe e Arcossó.
No Quadro 39 apresenta-se um resumo da análise dos impactes nos solos e no
ordenamento do território, focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a
avaliação global que resultou da análise efectuada.
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Quadro 39 – Impactes nos solos e no ordenamento do território.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Interferência do projecto com figuras
de ordenamento do território.
Alteração do uso do solo.

Nulo

Medidas
Mitigadoras
Não

Negativo; directo,

localizado,

temporário;

magnitude Sim

moderada; pouco significativo.
Contaminação do solo.

Nulo

Não

5.4.4 – Medidas Mitigadoras dos Impactes sobre os Solos
Para minimizar a alteração da ocupação e uso do solo resultante das acções de
decapagem a realizar na área de exploração deverão ser implementadas as seguintes
medidas:
Os solos de cobertura provenientes da decapagem superficial deverão ser
armazenados no local previsto e nas condições adequadas de protecção que impeçam
a sua erosão. Só assim se garante a sua reutilização integral como terra arável
aquando da realização das tarefas de recuperação;
Com a reposição de todo o solo armazenado, a recuperação proposta deverá
melhorar a ocupação dos terrenos e devolver ao espaço o uso existente antes do
início da actividade extractiva.

5.5 – Impactes nos Recursos Hídricos
Posicionando-se a área de exploração da concessão de “Veral” a meia encosta da
margem direita do rio Tâmega, a exploração irá decorrer numa área representada
exclusivamente por linhas de água de primeira ordem que desaguam directa ou
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indirectamente naquele rio. Decorrente desse facto, os impactes nos recursos hídricos
associados à actividade extractiva na concessão prendem-se fundamentalmente com
alterações potenciais na hidrologia de superfície e sub-superfície no interior do Corgo
do Picoto pela interposição das depressões escavadas.
Nesse

contexto,

a

análise

dos

impactes

nos

recursos

hídricos

abrangeu

fundamentalmente os seguintes tópicos:
Alterações na rede de drenagem superficial;
Interferência nos circuitos hidráulicos sub-superficiais e profundos;
Afectação da qualidade da água.

5.5.1 – Alterações na Rede de Drenagem Superficial
A rede de drenagem no interior da área da concessão “Veral” é pouco expressiva. As
linhas de água são sazonais e apresentam trajectórias bem definidas, aproveitando
bem o declive do terreno para escoar naturalmente as águas pluviais em direcção ao
rio Tâmega. Os talvegues principais concentram-se fora das áreas previstas para o
desenvolvimento da lavra, pelo que a escavação projectada não causará qualquer
interrupção ao normal escoamento das águas nos períodos de intensa pluviosidade.
Dada a sazonalidade e a fraca expressividade destas linhas de água, considera-se
pouco significativo o impacte que será induzido na rede de drenagem superficial, cujos
efeitos, a existir, se fariam particularmente sentir numa maior concentração de água no
interior da escavação e numa diminuição dos caudais recepcionados pelo rio Tâmega
por infiltração precoce.
Prevê-se por isso que a implementação do projecto não venha a originar impactes
significativos no escoamento superficial.
Relativamente aos depósitos de terras vegetais, a sua localização na envolvente da
depressão escavada não constituirá qualquer perigo à obstrução das linhas de água
por eventual arrastamento hidráulico do material depositado. Pelo facto dos depósitos
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se posicionarem fora dos trajectos preferenciais destas linhas de água, tratando-se de
caudais pouco significativos, e partindo do pressuposto que a deposição obedece ao
plano de protecção e segurança preconizado para a envolvente da escavação, não
serão de prever impactes negativos relacionados com a obstrução de linhas de água
superficiais.
Assim, considera-se o impacte nos recursos hídricos por alteração da rede de
drenagem superficial como negativo, directo, abrangente, temporário, de magnitude
baixa e pouco significativo.

5.5.2 – Interferência nos Circuitos Hidráulicos Sub-Superficiais e Profundos
Situando-se o sector de lavra efectivo da concessão de “Veral” numa zona com
potencial hidrológico neutro (flanco de encosta) circundada por zonas com potencial
elevado para a ocorrência de recarga (zonas de cumeada) e por zonas com potencial
elevado para a ocorrência de descarga (Rio Tâmega), não é de esperar que a
escavação perturbe as redes de fluxo sub-superficial gerando impactes negativos
directos e significativos no regime hídrico local. A este respeito, refira-se que a análise
efectuada relativamente à distribuição de nascentes revelou que as mesmas surgem
associadas às bacias de menor declive, situação que não se aplica ao Corgo do
Picoto.
Aliás, a criação de superfícies rochosas com permeabilidade secundária gerada pela
actividade extractiva e grosso modo plano-horizontais (base e patamar da escavação),
fomentará o incremento da infiltração promovendo a jusante o aumento dos caudais
de descarga.
Não será assim de admitir, face ao posicionamento da concessão, que a escavação
possa influenciar de modo significativo as principais linhas de fluxo hidráulico subsuperficial que caracterizam a região, uma vez que aquela escavação não irá
intersectar qualquer unidade morfo-estrutural que se identifique com a circulação
subterrânea de grandes caudais de infiltração. A este respeito pode ainda referir-se
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que a concessão de “Veral” se localiza em terrenos referenciados como
indiferenciados sob o ponto de vista hidrogeológico os quais correspondem às
unidades menos produtivas do Maciço Antigo Português.
Em face do exposto, considera-se o impacte nos recursos hídricos por interferência da
zona de trabalhos nos circuitos hidráulicos sub-superficiais e profundos como
negativo, directo, abrangente, temporário, de magnitude baixa e pouco significativo.

5.5.3 – Alterações da Qualidade da Água
Para que o potencial de impacte sobre a qualidade das águas subterrâneas possa
existir é necessário que se cumpram em simultâneo as condições de vulnerabilidade
do meio à contaminação e a existência de fontes de contaminação.
Os meios fracturados são normalmente pouco vulneráveis à contaminação das águas
subterrâneas, especialmente quando os mesmos são constituídos por unidades
xistentas como as que dominam na área em estudo. Por outro lado, no interior da área
de concessão não foram identificadas fontes de contaminação, o que se compreende
tratando-se de uma área especialmente dedicada à produção florestal. Por estes dois
motivos também se entende o porquê das águas subterrâneas na vizinhança da
concessão de “Veral” terem sido consideradas de tão boa qualidade.
Pela parte que toca às fontes potenciais de contaminantes geradas pela
implementação do projecto de exploração na concessão de “Veral”, seriam
praticamente nulos os impactes nos recursos hídricos uma vez que, conforme se
concluiu na análise efectuada aos impactes sobre os solos, as operações de
manutenção de equipamentos e de deposição de resíduos industriais não se
praticarão na área de exploração.
Não sendo previsível uma eventual contaminação das águas subterrâneas por
poluentes derivados da manutenção de equipamentos de desmonte, o único impacte
previsível na qualidade da água eventualmente gerado a partir do interior da área de
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exploração relaciona-se com o aumento do número de partículas sólidas em
suspensão nas águas de escorrência que afluem ao interior das zonas de trabalhos,
devido ao contacto destas com partículas finas depositadas por toda a área de
exploração. Esse acréscimo indesejado de sólidos em suspensão poderá ser mais
significativo durante a fase e/ou fases de decapagem, uma vez que a superfície do
terreno ficará nessa(s) altura(s) mais vulnerável à erosão hídrica.
Ao aumento esperado de sólidos em suspensão nas linhas de água que circundam a
área de exploração, no decurso das acções de decapagem a efectuar no terreno,
juntam-se as partículas geradas pela actividade intensa verificada no interior da área
de exploração e relacionada com o movimento e transporte de terras, a extracção do
jazigo mineral, a condução de terras a depósito e os movimentos de maquinaria móvel
pesada em pisos de terra.
Porém, pelo facto de se tratar de linhas de água com pequena extensão, com caudais
bastante reduzidos e esporádicos, e sem qualquer uso directo, o aumento expectável
dos sólidos em suspensão como resultado do acarreio extraordinário de detritos
provenientes do interior da área de exploração durante as fases de decapagem será
pouco relevante, assim como as consequências negativas na qualidade da água
(aumento de sólidos suspensos totais) do receptor principal destes cursos sazonais —
o rio Tâmega.
Em suma, considera-se o impacte nos recursos hídricos por alteração da qualidade da
água como negativo, directo, abrangente, temporário, de magnitude moderada e
pouco significativo.
Impactes Cumulativos
Águas Superficiais – Não sendo previsível uma eventual contaminação das águas
subterrâneas por poluentes derivados da manutenção de equipamentos de desmonte
na concessão do “Veral”, o único impacte previsível na qualidade da água
eventualmente gerado a partir do interior da área de exploração relaciona-se com o
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aumento do número de partículas sólidas em suspensão nas águas de escorrência
que afluem ao interior das zonas de trabalhos, devido ao contacto destas com
partículas finas depositadas por toda a área de exploração. Esse acréscimo
indesejado de sólidos em suspensão poderá ser mais significativo durante a fase e/ou
fases de decapagem, uma vez que a superfície do terreno ficará nessa(s) altura(s)
mais vulnerável à erosão hídrica. No caso do aproveitamento hidroeléctrico do Alto
Tâmega, pode referir-se que o rio Tâmega drena um vasto território, incluindo
Espanha, onde se localizam importantes zonas agrícolas e aglomerados urbanos com
população significativa, particularmente nas margens do rio, em alguns casos com
falta de infra-estruturas de saneamento. De referir a actividade pecuária expressiva e
algumas unidades industriais de diversos sectores. A qualidade da água do rio
Tâmega é relativamente degradada no seu troço superior - zona de Anelhe / Chaves,
a montante da futura barragem do Alto Tâmega, sem evolução expressiva nos últimos
anos. Para jusante, a qualidade da água melhora sensivelmente, verificando-se, já na
zona de Ribeira de Pena, que a água apresenta melhor qualidade. Em todo o curso do
rio não se detectam concentrações excessivas de metais ou de outras substâncias
nocivas. Dadas as condições actuais é expectável que se venham a verificar, na
albufeira da barragem do Alto Tâmega, problemas de qualidade da água, associados à
presença de nutrientes (como, por exemplo, fósforo) que potenciam o aparecimento de
algas, sendo que a sua decomposição provoca a diminuição do teor de oxigénio. Este
fenómeno, designado eutrofização, é um dos problemas de qualidade da água mais
frequente em albufeiras e outros meios de águas paradas, como lagos, sujeitos a uma
carga de nutrientes elevada.
Águas Subterrâneas – Situando-se o sector de lavra efectivo da concessão de
“Veral” numa zona com potencial hidrológico neutro (flanco de encosta) circundada por
zonas com potencial elevado para a ocorrência de recarga (zonas de cumeada) e por
zonas com potencial elevado para a ocorrência de descarga (Rio Tâmega), não é de
esperar que a escavação perturbe as redes de fluxo sub-superficial gerando impactes
negativos directos e significativos no regime hídrico local. A este respeito, refira-se que
a análise efectuada relativamente à distribuição de nascentes revelou que as mesmas
surgem associadas às bacias de menor declive, situação que não se aplica ao Corgo
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do Picoto que drena na vizinhança do referido sector de lavra. Por outro lado, a
concessão de “Veral” localiza-se em terrenos referenciados como indiferenciados sob
o ponto de vista hidrogeológico, os quais correspondem às unidades menos produtivas
do Maciço Antigo Português. No caso do aproveitamento hidroeléctrico do Alto
Tâmega, refere-se que apesar da escassez de recursos hídricos subterrâneos, as
formações geológicas aflorantes desempenham um papel importante, tanto nos
abastecimentos à população como na agricultura, o que se verifica pela elevada
quantidade de pontos de água em redor dos principais centros urbanos. A afectação
de algumas dessas captações constitui uma situação relevante que será ultrapassada
através da reposição dos usos actuais. Refere-se ainda que, pela sua localização na
envolvente merecem referência as emergências do Grupo Vidago e, bastante mais
afastada da área de estudo, do Grupo de Pedras Salgadas. A área a alagar pela
albufeira do Alto Tâmega intersecta numa pequena parte, a oeste, o perímetro de
protecção alargado das Aguas de Campilho.
No Quadro 40 apresenta-se um resumo da análise dos impactes nos recursos
hídricos, focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global
que resultou da análise efectuada.
Quadro 40 – Impactes nos recursos hídricos.
Indicador de Impacte
Alteração

da

rede

Avaliação do Impacte
de

drenagem
Interferência nos circuitos
hidráulicos
Alteração da qualidade da
água

Medidas Mitigadoras

Negativo; directo; abrangente;
temporário; magnitude baixa;
pouco significativo.

Não

Negativo; directo; abrangente;
temporário;

magnitude

moderada; pouco significativo.
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5.6 – Impactes na Fauna e Flora
A caracterização ecológica efectuada na situação de referência identificou para a área
do projecto e sua envolvente uma certa diversidade faunística e florística, mas também
concluiu que o biótopo florestal onde se insere a concessão não é provido de grande
valor ecológico, estando essa riqueza previsivelmente distribuída pelas galerias
ripícolas associadas aos cursos de água mais importantes da área em estudo,
principalmente àquelas que preservam maior autenticidade como é o caso das que se
localizam nas margens do rio Tâmega.
Nesse contexto, perspectiva-se que os impactes negativos decorrentes da
implementação da actividade extractiva na concessão de “Veral” serão pouco
importantes, embora se deva assumir que haverá:
Perturbações causadas pelo ruído e empoeiramento nos locais próximos da área de
exploração, e pelas vibrações nos mesmos locais quando esporadicamente se
utilizarem explosivos no desmonte;
Perturbações causadas pelo tráfego de máquinas e camiões no interior e
envolvente da área de exploração, bem como pela criação de caminhos internos de
acesso às zonas de trabalhos;
Perturbações criadas pela ocupação humana e pela presença de maquinaria;
Aliado a estes factores, que condicionam o desenvolvimento da ecologia em áreas sob
a sua influência directa, verifica-se que a zona da concessão de “Veral” e a sua
envolvente mais próxima não se encontram sobre ou perto de áreas classificadas
como reservas naturais e/ou ecológicas, não servem de habitat a espécies biológicas
protegidas, nem se localizam sobre áreas de aproveitamento agrícola ou uso florestal
condicionado.
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Com efeito, verifica-se que a área em questão não se encontra abrangida por qualquer
estatuto de protecção em termos de interesse para a conservação da natureza, pelo
que não faz parte da Lista Nacional de Sítios (1ª e 2ª Fases da definição da Rede
Natura 2000), não integra qualquer Área Protegida (Rede Nacional de Áreas
Protegidas), nem abrange nenhum Biótopo Corine.
Dado o enquadramento geográfico destas zonas de interesse, bastante afastadas da
área de influência do projecto, consideram-se nulos os impactes gerados pela
exploração futura na área de exploração da concessão de “Veral” sobre a fauna e a
flora existentes nestas zonas de protecção restrita.
Dado o reduzido valor ecológico da área de inserção do projecto, assente na ausência
de espécies animais dignas de realce e de vegetação de elevado porte, pode afirmarse que serão pouco significativos os impactes na fauna e flora que resultarão da
implantação do projecto de exploração na área de concessão em estudo, mesmo
considerando os eventuais efeitos cumulativos originados pelo conjunto das acções
previstas.
Assim, com a implantação do projecto de exploração na concessão em estudo,
perspectivam-se apenas pequenas alterações no coberto vegetativo das áreas a
intervencionar, que resultarão das acções de decapagem que serão necessárias
efectuar, e o eventual afastamento de algumas espécies sedentárias da avifauna
avistadas numa envolvente próxima da concessão e que, embora com presença
esporádica e com uma área de dispersão bastante mais alargada, se encontram
perfeitamente adaptadas às condições existentes no local.
A redução directa do coberto vegetal e da camada arável do solo, ainda que
originando uma situação desfavorável para a regeneração natural e espontânea de
espécies vegetais, é bastante localizada e revela-se fundamental para o normal
desenvolvimento da área de exploração na medida em que, relativamente às
alterações da ocupação e uso do solo nas zonas a intervencionar, se interpretam
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estas acções como benéficas na perspectiva do máximo aproveitamento do recurso
geológico a explorar.
Ccom o objectivo de articular de modo específico a análise de impactes sobre a fauna
e a flora com as diversas fases da actividade na concessão (preparação do terreno,
extracção do filão e recuperação paisagística da escavação), deverá considerar-se a
seguinte distribuição temporal de impactes negativos e positivos, que resumem na
forma de cronograma de fases no Quadro 41:
Quadro 41 – Caracterização dos impactes na fauna e flora em função das fases de
exploração.
Fase

Preparação do terreno

Desmonte do filão (lavra)

Recuperação da escavação

Descrição da acção

Desmatagem e decapagem do
terreno (preparação das frentes de
desmonte), construção de
acessos internos (pistas, rampas)

Perfurações, rebentamentos,
funcionamento dos equipamentos
móveis (escavadoras giratórias
em acção de ripagem ou
taqueamento), tráfego rodoviário
(dumpers de gestão de depósitos,
camiões de expedição de
formação produtiva, carrinhas dos
trabalhadores)

Reflorestação

Descrição do impacte

Destruição da vegetação,
afastamento de espécies animais
devido essencialmente à presença
humana

Afastamento de espécies animais
devido essencialmente ao ruído

Reposição da vegetação e
retorno progressivo das espécies
animais

Caracterização do
impacte

Negativo
(3 em escala de 1 a 5)

Negativo
(3 em escala de 1 a 3)

Positivo
(4 em escala de 1 a 5)

Em suma, considera-se o impacte na fauna e flora como negativo, directo, localizado,
temporário, de magnitude moderada e pouco significativo.
Impactes Cumulativos
A caracterização ecológica efectuada na situação de referência identificou para a área
do projecto e sua envolvente uma certa diversidade faunística e florística, mas também
concluiu que o biótopo florestal onde se insere a concessão não é provido de grande
valor ecológico, estando essa riqueza previsivelmente distribuída pelas galerias
ripícolas associadas aos cursos de água mais importantes da área em estudo,
principalmente àquelas que preservam maior autenticidade como é o caso das que se
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localizam nas margens do rio Tâmega. Nesse contexto, perspectivouse-se que os
impactes negativos decorrentes da implementação da actividade extractiva na
concessão de “Veral” serão pouco importantes, embora se deva assumir que haverá:
(a) Perturbações causadas pelo ruído e empoeiramento nos locais próximos da área
de exploração, e pelas vibrações nos mesmos locais quando esporadicamente se
utilizarem explosivos no desmonte; (b) Perturbações causadas pelo tráfego de
máquinas e camiões no interior e envolvente da área de exploração, bem como pela
criação de caminhos internos de acesso às zonas de trabalhos; (c) Perturbações
criadas pela ocupação humana e pela presença de maquinaria. No caso do
aproveitamento hidroeléctrico do Alto Tâmega, dos efeitos negativos sobre os
ecossistemas aquáticos resultantes da presença das barragens e respectivas
albufeiras pode destacar-se o efeito de barreira que as infra-estruturas projectadas
irão exercer sobre as comunidades piscícolas presentes. Estes impactes serão mais
graves para espécies migradoras e menos importantes para espécies sedentárias. A
implementação de regimes eficazes de caudal ecológico, caudais que são libertados
com o objectivo de garantir a manutenção das comunidades biológicas a jusante das
barragens, constitui uma medida muito importante para redução dos efeitos negativos
originados pela presença destas infra-estruturas nos ecossistemas aquáticos. No caso
dos ecossistemas terrestres, O principal efeito negativo identificado para estes grupos
consiste na perda das áreas ocupadas por estes animais e plantas. Esta perda está
relacionada com as actividades de corte de vegetação, de ocupação dessas áreas
para construção das estruturas associadas ao Projecto (barragens, condutas,
acessos) e com a inundação das áreas das futuras albufeiras.
No Quadro 42 apresenta-se um resumo da análise dos impactes na flora e na fauna,
focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que
resultou da análise efectuada.
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Quadro 42 – Impactes na fauna e flora.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Alteração do coberto vegetal

Negativo; directo; localizado;

Afastamento

da

avifauna

micro

e

temporário;

Medidas
Mitigadoras

magnitude Sim

moderada; pouco significativo.

5.6.1. – Medidas Mitigadoras dos Impactes na Flora e na Fauna
Para a mitigação dos impactes negativos previstos, preconizam-se as seguintes
medidas:
Evitar a abertura de acessos que impliquem a destruição de grandes extensões de
cobertura vegetal;
Fomentar a utilização e a preservação dos acessos existentes, devendo na medida
do possível tentar-se a abertura dos novos acessos nas áreas mais degradadas e
desprovidas de vegetação, de forma a manter intactas as zonas vegetativas que
constituem a melhor referência da área;
Adoptar medidas para a optimização da circulação de equipamentos móveis no
interior da área de exploração, de forma a diminuir o impacte sobre a vegetação nas
áreas adjacentes;
Adoptar medidas para o controlo do ruído e poeiras, no sentido de não afugentar as
espécies que existem nas zonas envolventes;
Durante a actividade, deverá fomentar-se a preservação das linhas de água que
circundam a área do projecto permitindo que as espécies ripícolas continuem a
encontrar nestes locais condições estáveis para o seu desenvolvimento e contribuindo,

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 267

no caso das espécies da fauna, para a sua fixação em zonas relativamente próximas
da área intervencionada;
Proceder à implementação do Plano de Recuperação Paisagista de acordo com os
timings definidos. Sendo a recuperação final da escavação a última medida de
intervenção a ser preconizada sobre a área de exploração, a sua correcta
implementação irá com o decorrer do tempo permitir a reabilitação biológica de toda a
área afectada pela exploração, que será tanto mais evidente e eficiente se
implementada em consonância e no seguimento da recuperação paisagística
efectuada durante a actividade de exploração. O Quadro 41 refere como impacte
negativo sobre a flora a destruição da vegetação presente no local da exploração, a
qual é constituída essencialmente por matos rasteiros, e como impacte positivo a sua
reposição através da implementação de modelos de silvicultura de pinheiro bravo de
acordo com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística preconizado. Nesse
sentido, as acções a desenvolver durante a 2ª fase de recuperação constituem
efectivamente medidas de mitigação dos impactes sobre a flora, de entre as quais se
destacam:
- O enchimento da base da escavação (sector Norte) com 6485 m3 de estéreis de
natureza xistenta, sucedido da deposição de aproximadamente 2820 m3 de terras
vegetais sobre essa base e sobre os pisos finais do céu aberto, numa área de
aproximadamente 9400 m2 e formando um horizonte com cerca de 20 a 40 cm, e do
nivelamento e regularização da superfície do terreno daí resultante através técnicas
executadas por alfaias agrícolas (ex. escarficador e fresa). Esta acção é indispensável
ao repovoamento florestal uma vez que os horizontes de enchimento constituem
suporte às plantações.
- O repovoamento arbóreo que obedece a modelos de silvicultura utilizando espécies
pertencentes à vegetação climácica local (Pinus pinaster), sendo que no total serão
plantados cerca de 940 pinheiros em compasso de 3×3 m, visando a integração
florística da área de intervenção da concessão (sector de lavra Norte) bem como a sua
revitalização natural e cénica.
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- A repetição dos procedimentos anteriores no sector de lavra Sul, em que a área a
abranger pela recuperação paisagística, nas vertentes do enchimento parcial,
espalhamento de terras e repovoamento arbóreo, ascenderá a 8400 m2.
A correcta implementação das medidas de recuperação irá mitigar os impactes na
flora e fauna durante e após a fase de exploração, podendo antever-se o incremento
do valor ecológico de toda a área explorada no final da vida útil da concessão.
Se forem adoptadas todas as medidas previstas para a recuperação da área
intervencionada, esta sairá compensada por ganhos em diversidade e com efeitos
benéficos para a fauna e vegetação.

5.7 – Impactes na Paisagem

5.7.1. – Considerações Gerais
Os impactes sobre a paisagem gerados pela implantação do projecto de exploração
de depósitos minerais de quartzo e feldspato na área de exploração da concessão de
“Veral” prendem-se fundamentalmente com as modificações no equilíbrio biológico, do
relevo, da vegetação e de outros aspectos relacionados com a qualidade visual,
provocando na estrutura paisagística local uma descontinuidade ou ruptura com os
seus elementos de referência.
A caracterização da situação de referência incluiu a área de exploração em zonas com
matriz fundamentalmente florestal, caracterizadas por uma ocupação do solo muito
homogénea. Estas características conferem-lhes um grau de diversidade paisagística
muito reduzido e um panorama cromático muito monótono.
A implantação da área de exploração nestes espaços florestais irá alterar a estrutura
paisagística

existente,

conferindo-lhe

características

distintas

das

iniciais,

nomeadamente pela introdução e presença de elementos artificiais na paisagem — os
equipamentos móveis, a escavação e os depósitos de terras e estéreis — que
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constituirão durante a vida útil da exploração os elementos perturbadores do carácter
global da paisagem.
Portanto, os impactes da actividade extractiva sobre a paisagem encontram-se
estritamente relacionados com os impactes na geomorfologia, pelo que as
modificações topográficas impostas pela escavação constituem o melhor exemplo de
como globalmente estes descritores se encontram associados em termos de impactes
— a escavação provoca alterações na morfologia do terreno e constitui visualmente
um elemento estranho à paisagem envolvente.
De uma forma geral os impactes sobre a paisagem podem resumir-se nos seguintes
itens:
A perturbação das suas características originais, pela presença de elementos
estranhos não identificáveis com a paisagem (equipamentos móveis e depósitos de
terras e estéreis);
A alteração da cor, forma e textura da paisagem local pela presença da escavação
e dos taludes que a compõem;
Alterações ao nível dos espaços afectados e das incidências visuais.
Relativamente ao primeiro item, uma vez que o número de equipamentos móveis
previstos para a exploração é pequeno, e uma vez que as áreas previstas para os
depósitos de terras e estéreis são de dimensão reduzida, considera-se que os
impactes sobre a paisagem são pouco significativos.
Relativamente ao segundo item, é de salientar que as alterações na cor, forma e
textura da paisagem são agravadas com o desenvolvimento da escavação em
extensão e profundidade, pelo que se considera este impacte como significativo não
só na perspectiva paisagística (“cicatriz” no terreno) como também na óptica do
observador colocado em pontos de observação dominantes, não obstante ter-se
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verificado que a área do projecto se encontra bastante protegida pela envolvente
florestal.
Relativamente ao terceiro item, considera-se que os impactes induzidos na paisagem
são pouco significativos, por conjugação dos seguintes factores: (a) a qualidade visual
do espaço é baixa; (b) o seu valor ecológico e perceptual também é baixo; (c) as
alterações no relevo não produzirão novos pontos de observação dominantes.
Neste contexto, consideram-se os impactes na paisagem gerados pela concessão
como negativos, directos, localizados, permanentes, de magnitude moderada, e pouco
significativos.
Embora os impactes sejam essencialmente de carácter temporário, o carácter
permanente atribuído aos impactes na paisagem prende-se unicamente com o facto
de não se proceder no final da vida útil da concessão à modelação topográfica do
terreno, permanecendo no local a depressão escavada e os taludes finais que a
definem, embora sujeitos a enchimento parcial e integração paisagística.

5.7.1. – Análise Quantitativa
A cartografia individual dos campos visuais relativos aos elementos de projecto:
- Depósito de cobertura;
- Depósito de terras vegetais;
- Depósito de formação produtiva;
- Sector de lavra efectivo (sector Norte);
- Sector de lavra potencial (sector Sul)
considerando a cota máxima e mais desfavorável prevista para os depósitos
(OFFSETA = 2 metros), apresenta-se na Figura 40. A base de cálculo dos campos
visuais foi a mesma da utilizada para o cálculo da intervisibilidade dos pontos de
observação dominante (ferramenta do ArcGIS (ArcToolBox) designada Spatial Analyst
Tools > Surface > Observer Points). Na figura representa-se, além do campo visual, a
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rede rodoviária essencial e o troço do rio Tâmega que atravessam o buffer, além das
aldeias localizadas no seu interior.
Para a quantificação das intersecções entre os campos visuais dos elementos de
projecto acima referidos e os elementos paisagísticos interiores ao buffer de 4 km e
potencialmente afectados pelo projecto, nomeadamente as áreas de moderada,
elevada e muito elevada qualidade visual, as estradas relevantes, o rio Tâmega e as
aldeias, utilizou-se a ferramenta do ArcGIS Spatial Analyst Tools > Zonal > Tabulate
Area. O processo foi repetido para cada par campo visual versus elemento
paisagístico, sendo os resultados resumidos no Quadro 43.
Verifica-se que as percentagens de afectação são globalmente bastante reduzidas.
Relativamente às áreas de qualidade visual moderada, elevada ou muito elevada,
constata-se que somente na classe moderada ocorre afectação pelo projecto, numa
percentagem sempre inferior a 10% da área total que é de 14,4 km2. As duas outras
classes estão praticamente ou totalmente ausentes da área do buffer, pelo que a
análise de afectação não se aplica a esses casos. Relativamente às estruturas
lineares (estradas, rio Tâmega), as afectações também não ultrapassam os 10% das
extensões totais dessas estruturas, que rondam os 29,7 km no caso das vias
rodoviárias e 11,3 km no caso do rio Tâmega. Finalmente, no caso dos elementos
paisagísticos de carácter “pontual” (aldeias), verifica-se um incremento das
afectações, para valores percentuais entre 14 e 29 %, situação que na prática se
traduz por uma visibilidade dos elementos de projecto a partir de uma ou duas aldeias
vizinhas.
A quantificação da magnitude do impacte de cada elemento do projecto sobre a
paisagem envolvente considerou a soma das percentagens de afectação de cada
elemento paisagístico, reescalonadas em valores de 1 a 5 de modo a representar
impactes muito reduzidos (1), reduzidos (2), moderados (3), elevados (4) e muito
elevados (5). Em função do número de elementos paisagísticos em apreço (6 = áreas
de qualidade visual moderada, elevada e muito elevada (3), estradas relevantes (1),
rio Tâmega (1) e aldeias (1)), o somatório acima referido atingiria um máximo de seis
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Moderada

14.4

14.4

14.4

14.4

14.4

Tepósito de Terras
Vegetais

Depósito de
Formação
Produtiva

Sector de Lavra
Efectivo (Norte)

Sector de Lavra
Potencial (Sul)

1.1

0.6

0.4

0.8

1.2

Área
Área Total
Afectada
(km2)
(km2)

Depósito de
Cobertura (Xisto)

Ponto de
Observação

7.5

4.0

3.0

5.8

8.5

%

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Área
Área Total
Afectada
(km2)
(km2)

Elevada

Qualidade Visual

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

%

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Área
Área Total
Afectada
(km2)
(km2)

Muito Elevada

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

%

29.7

29.7

29.7

29.7

29.7

Extensão
Total (km)

3.0

1.7

2.0

2.2

3.0

Extensão
Afectada
(km)

Estradas

10.2

5.6

6.7

7.3

10.0

%

11.3

11.3

11.3

11.3

11.3

0.6

0.1

0.0

0.5

0.9

Extensão
Afectada
(km)

Rio Tâmega

Extensão
Total (km)

Estruturas Lineares

5.3

1.2

0.0

4.1

8.1

%

Quadro 43 - Avaliação do impacte na paisagem resultante da implementação do projecto de exploração da concessão do "Veral".

2.0

1.0

1.0

2.0

2.0

Nº

Aldeias

28.6

14.3

14.3

28.6

28.6

%

Estruturas Pontuais

2

1

1

1

2

Classe 1 a 5

Magnitude

Reduzido

Muito
reduzida

Muito
reduzida

Muito
reduzida

Reduzido

Descrição

Impacte

valores, pelo que um segundo reescalonamento foi operado de modo a que o
resultado final pudesse encaixar todas as somas na escala de 1 a 5. A expressão
matemática utilizada para efectuar o cálculo da magnitude do impacte do elemento do
projecto j (depósitos, escavações) sobre os elementos paisagísticos considerados foi:

⎡ n f
⎤ ⎡c ⎤
M j = ⎢∑i =1 i × c ⎥ × ⎢ ⎥
ft
⎣
⎦ ⎣n ⎦

(5)

em que
- Mj – É a magnitude do impacte;
- fi – É a afectação do elemento paisagístico i pelo elemento j do projecto, por
exemplo a área de qualidade visual moderada afectada pelo depósito de
cobertura, a extensão do rio Tâmega afectada pelo sector de lavra efectivo,
etc.;
- ft – É a abrangência do elemento paisagístico i no interior do buffer em análise,
por exemplo a extensão total de estradas relevantes (29,7 km);
- n – É o número total de elementos paisagísticos em apreciação, 6 no presente
estudo;
- c – É o número total de classes de impacte a considerar, 5 no presente estudo.
Os valores da magnitude do impacte paisagístico resultantes do desenvolvimento do
projecto apresentam-se no Quadro A10, não ultrapassando a classe 2 (Impacte
Reduzido), e sendo por isso considerados pouco significativos. Acresce a esta
qualificação de significância o facto da totalidade da área do projecto se localizar num
espaço categorizado como se fragilidade muito reduzida ou reduzida (Figura 29h).
No Quadro 44 apresenta-se um resumo da análise dos impactes na paisagem,
focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que
resultou da análise efectuada.
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Quadro 44 – Impactes na paisagem.
Indicador de Impacte

Medidas

Avaliação do Impacte

Mitigadoras

Alteração do coberto vegetal
Presença de elementos estranhos
(componente

humana

e

Negativo;
temporário
magnitude

equipamentos)
Depressão escavada e taludes finais

directo;

localizado;

(permanente*);
moderada;

pouco

Sim

significativo.

da escavação*

5.7.1 – Medidas Mitigadoras dos Impactes sobre a Paisagem
As medidas preconizadas para a mitigação deste impacte visam os seguintes
aspectos:
Preservação da vegetação na envolvente não atingida pela escavação;
Desenvolvimento da escavação conforme o previsto no Plano de Lavra,
nomeadamente no cumprimento criterioso da altura da bancada, da geometria do céu
aberto e do sentido do seu desenvolvimento;
Implementação da recuperação paisagística imediata e em concomitância com a
lavra.
A implementação das medidas enunciadas no parágrafo anterior mitigará os impactes
produzidos durante a vida útil da exploração, podendo antever-se que, no final da
actividade extractiva, as áreas outrora alvo de impacte paisagístico sofrerão um
incremento positivo ao nível da qualidade visual e estética, assente numa paisagem
tão harmoniosa como aquela que se verifica na actualidade.
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5.8 – Impactes Gerados pelo Ruído
A caracterização da situação de referência através de medições de ruído realizadas no
local, e a simulação dos níveis de ruído para a situação de laboração, permitem
concluir que na vizinhança mais próxima da área do projecto, nomeadamente junto
dos receptores sensíveis identificado, se cumprem e cumprirão os critérios legais da
incomodidade e do nível médio de longa duração.
Relembra-se que a presença de vegetação densa em redor da área do projecto e a
localização da área de exploração em flancos de encosta são factores que certamente
farão diminuir os valores reais do ruído particular sentidos nas povoações do Veral e
Souto do Gago.
Em face dos resultados, será de prever que o LAeq do ruído ambiente em locais da
envolvente à área do projecto com características de Zona Sensível ou Zona Mista
seja inferior aos valores máximos permitidos para estas zonas especiais. Além disso,
perante a análise efectuada sem o ruído particular dos equipamentos móveis em
laboração na concessão e dos camiões de transporte em expedição das matériasprimas, será de considerar que após a entrada em funcionamento do projecto de
exploração os locais da envolvente continuarão calmos em termos acústicos, e que as
povoações do Veral e do Souto do gago praticamente não serão afectadas pelo ruído
produzido pela actividade extractiva a implementar na área do projecto. O mesmo se
passará com a zona envolvente à casa florestal.
Perante os níveis previstos para o ruído particular provocado pelos equipamentos
móveis em laboração e pelos camiões de transporte em circulação, conclui-se ainda
que, o grau de incomodidade nas povoações referidas (diferença entre o LAeq do ruído
total ou ambiente e o LAeq do ruído residual), induzida pelo funcionamento da
exploração, venha a ser muito reduzida. Por outro lado, esta incomodidade estará
sempre muito abaixo do estabelecido na legislação em vigor. Na casa florestal,
embora a incomodidade seja um pouco superior, ela ainda se mantém 2 dB(A) abaixo
dos limites legais.
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Neste contexto, embora o impacte gerado pelo ruído emitido para o exterior da
concessão em estudo seja directo, localizado, temporário, de magnitude moderada e
pouco significativo, serão no entanto propostas algumas medidas de minimização e
controlo do ruído, com o intuito de reduzir os níveis sonoros que serão emitidos desde
o interior da área do projecto, de forma a evitar impactes significativos no ambiente
interno da área de exploração e no ambiente geral envolvente.
No Quadro 45 apresenta-se um resumo da análise dos impactes gerados pelo ruído
no ambiente, focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação
global que resultou da análise efectuada.
Quadro 45 – Impactes gerados pelo ruído.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Medidas
Mitigadoras

Ruído no ambiente geral

Negativo; directo; localizado; temporário;

(Incomodidade)

magnitude moderada; pouco

Sim

significativo.
Ruído no ambiente

Negativo; directo; localizado; temporário;

interno

magnitude moderada; significativo.

5.8.1 – Medidas Mitigadoras dos Impactes Gerados pelo Ruído
A mitigação dos impactes gerados pelo ruído emitido a partir da área do projecto
passa pela implementação de um controlo periódico dos níveis de ruído verificados no
ambiente geral e/ou externo à área delimitada pela concessão, a efectuar durante a
vida útil da exploração, bem como pela implementação no curto prazo de medidas
conducentes à redução dos níveis de ruído no ambiente interno da área de
exploração, onde os impactes na realidade assumem alguma significância, levando
estas medidas a efeitos positivos que também se irão repercutir no ambiente geral
envolvente.
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De forma a reduzir os níveis de ruído no interior da concessão e a controlar os níveis
de incomodidade no ambiente externo, propõem-se as seguintes medidas:
Embora o projecto não antecipe para o imediato qualquer aquisição adicional de
equipamentos móveis, quando esta se revelar necessária deverá proceder-se à
aquisição de equipamentos modernos com níveis de potência sonora dentro dos
valores admissíveis e garantidos pelo fabricante, no cumprimento das disposições
legais em vigor, nomeadamente no que toca aos limites do nível de potência sonora
das máquinas e equipamentos;
Efectuar a manutenção preventiva dos equipamentos, de forma a evitar ruídos por
folgas, por gripagem de rolamentos, por vibrações devido a desgaste de peças, e por
escapes danificados;
Reduzir e controlar a velocidade de circulação dos equipamentos móveis nas vias
de acesso;
Colocar silenciadores apropriados nos escapes dos equipamentos móveis e, se
possível, diminuir a intensidade sonora das sirenes de marcha-atrás, que se revelam
particularmente ruidosas em alguns equipamentos;
Implementação dos Planos de Monitorização do Ruído Ambiente, Geral e Interno.
Mesmo considerando que os trabalhadores da concessão virão a cumprir na
generalidade os padrões de segurança e higiene exigíveis nesta actividade,
nomeadamente através da utilização de equipamentos de protecção colectiva e
individual (protectores auriculares, capacete, botas com biqueira de aço, máscara antipoeiras, luvas, etc.), a implementação destas medidas deverá ser acompanhada pelo
reforço da adopção e obrigatoriedade das medidas de protecção individual contra o
ruído (protectores auriculares), visando sobretudo proteger os trabalhadores mais
expostos, que por vezes, em prol de um maior conforto, ignoram os malefícios
causados pelo ruído.
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5.9 – Impactes Gerados na Qualidade do Ar
Os impactes na qualidade do ar que poderão ser provocados pela actividade na
concessão de “Veral” prendem-se com os níveis de empoeiramento no ambiente geral
que serão gerados pela actividade produtiva e pelas tarefas de gestão do espaço. A
magnitude destes impactes está directamente relacionada com a acção do vento que
poderá transportar as poeiras a distâncias consideráveis relativamente ao seu foco de
origem, podendo provocar efeitos negativos nas populações vizinhas.
O estudo das concentrações em PM10 (ver Secção Qualidade do Ar (PM10) revelou
para a envolvente à área do projecto, em Setembro de 2009, níveis muito inferiores
aos limites estabelecidos pela legislação em vigor (50 μg/m3). Na verdade, as
concentrações medidas nunca ultrapassaram os 15 μg/m3 (ver Quadro 21b).
O empoeiramento previsto terá origem nas operações de desmonte com meios
mecânicos, na circulação de veículos por pisos de terra, e nas operações de carga,
descarga e transporte.
Dado o afastamento considerável da área do projecto face ao aglomerado
populacional mais próximo que a rodeia (Veral), 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 reduzidos.
Assim, no ambiente geral, considera-se o impacte na qualidade do ar gerado pela
emissão de poeiras desde o interior da concessão de “Veral”, no contexto da futura
exploração, como negativo, directo, temporário, localizado, de magnitude moderada e
pouco significativo, em parte pela análise conjunta das seguintes situações:
Tendo em conta os níveis de empoeiramento estimados para a área do projecto na
situação de referência;
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Admitindo que as maiores concentrações de poeiras se irão verificar junto aos
principais focos de emissão, e cujos principais efeitos se farão sentir no ambiente
interno da área de exploração;
A densa vegetação existente ao redor da área do projecto, embora de pequeno
porte, que irá favorecer a deposição de partículas junto aos locais de emissão, em
detrimento de uma dispersão acentuada de poeiras a partir do interior da concessão;
Pelo exposto, não se prevêem impactes significativos gerados pelo empoeiramento no
ambiente geral, embora se recomendem algumas medidas preventivas que visam a
redução da emissão de partículas para o exterior, bem como o controlo dos níveis de
empoeiramento no interior da área de exploração.
Impactes Cumulativos
Os impactes na qualidade do ar que poderão ser provocados pela actividade na
concessão de “Veral” prendem-se com os níveis de empoeiramento no ambiente geral
que serão gerados pela actividade produtiva e pelas tarefas de gestão do espaço. A
magnitude destes impactes está directamente relacionada com a acção do vento que
poderá transportar as poeiras a distâncias consideráveis relativamente ao seu foco de
origem, podendo provocar efeitos negativos nas populações vizinhas. O estudo das
concentrações em PM10 revelou para a envolvente à área do projecto, em Setembro
de 2009, níveis muito inferiores aos limites estabelecidos pela legislação em vigor (50
μg/m3). Na verdade, as concentrações medidas nunca ultrapassaram os 15 μg/m3. O
empoeiramento previsto terá origem nas operações de desmonte com meios
mecânicos, na circulação de veículos por pisos de terra, e nas operações de carga,
descarga e transporte. Dado o afastamento considerável da área do projecto face ao
aglomerado populacional mais próximo que a rodeia (Veral), 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 reduzidos. No caso do aproveitamento
hidroeléctrico do Alto Tâmega, as emissões de poluentes atmosféricos verificar-se-ão,
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maioritariamente, durante a fase de construção, nomeadamente pelo tráfego de
viaturas pesadas nas vias de acesso aos locais de intervenção, movimentação de
máquinas afectas à obra, actividades de escavação, movimentação e aterro de terras,
entre outras.
No Quadro 46 apresenta-se um resumo da análise dos impactes gerados na
qualidade do ar, focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação
global que resultou da análise efectuada.
Quadro 46 – Impactes na qualidade do ar.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Medidas
Mitigadoras

Empoeiramento gerado no

Negativo; directo; localizado;

ambiente externo/interno

temporário; magnitude moderada;

(circulação em pisos de terra

pouco significativo.

Sim

batida, actividade produtiva)

5.9.1 – Medidas Mitigadoras dos Impactes Gerados na Qualidade do Ar
A mitigação dos impactes na qualidade do ar que eventualmente venham a ser
gerados pelo empoeiramento produzido com a actividade de exploração na concessão
de “Veral” passa pela implementação de um controlo periódico dos níveis de
empoeiramento que irão verificar-se no ambiente geral e/ou externo à área do
projecto, a efectuar durante a vida útil da exploração. Paralelamente, deverão adoptarse medidas conducentes à redução dos níveis de empoeiramento no ambiente interno
da área de exploração, através de uma maior deposição de partículas no seu interior.
De forma a reduzir os níveis de empoeiramento no interior da área de exploração e de
os controlar no ambiente externo, propõem-se as seguintes medidas:
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Limitar e controlar a velocidade dos veículos e máquinas pesadas no interior da
área de exploração e nos acessos em terra batida envolventes, nomeadamente
aquando de manobras que impliquem mudanças bruscas de direcção;
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, utilizando-se para tal um tractor-cisterna (autotanque) que à
sua passagem rega, nos dias mais secos e ventosos, os pisos mais solicitados pela
circulação de veículos e máquinas pesadas;
Sempre que se justifique, proceder à aspersão controlada sobre as pilhas de
materiais depositados na área de exploração;
De forma a reduzir a erosão pela acção do vento, proteger os depósitos de
materiais através da execução de sementeiras, no caso das terras vegetais, e através
de um correcto posicionamento e dimensionamento (evitar depósitos em altura), no
caso dos depósitos de estéreis xistentos e dos pré-stocks de formação produtiva;
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;
Evitar o derrube desnecessário da vegetação que envolve a área de exploração, de
extrema importância para a fixação das partículas na vizinhança dos focos de
emissão;
Beneficiar os acessos à área da concessão, através do espalhamento de inertes
grosseiros, de regularizações e compactações pontuais, e de arranjo de bermas;
Proceder à limpeza e manutenção dos acessos à área da concessão, não
permitindo a acumulação de grandes quantidades de partículas;
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Implementação dos Planos de Monitorização da Qualidade do Ar, no Ambiente
Externo e no Ambiente Interno;
Relativamente a esta última medida, embora a análise dos efeitos do empoeiramento
no ambiente interno saia fora do âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, o Plano de
Monitorização da Qualidade do Ar no Ambiente Interno deverá ser implementado no
âmbito do cumprimento integral e criterioso do Plano de Segurança e Saúde a
implementar na concessão, na perspectiva da aferição da qualidade do ambiente no
meio interno da empresa, ou seja, na óptica da avaliação da exposição diária dos
trabalhadores ao empoeiramento nos respectivos locais de trabalho/máquina.
Mesmo considerando que os trabalhadores da concessão virão a cumprir na
generalidade os padrões de segurança e higiene exigíveis nesta actividade,
nomeadamente através da utilização de equipamentos de protecção colectiva e
individual (protectores auriculares, capacete, botas com biqueira de aço, máscara antipoeiras, luvas, etc.), a implementação destas medidas deverá ser acompanhada pelo
reforço da adopção e obrigatoriedade das medidas de protecção individual contra as
poeiras

respiráveis

(máscara

anti-poeiras),

visando

sobretudo

proteger

os

trabalhadores mais expostos, que por vezes, em prol de um maior conforto, ignoram
os malefícios causados pela inalação destas partículas.

5.10 – Impactes Gerados pelas Vibrações
A aplicação de explosivos em explorações de recursos geológicos visando o desmonte
de rocha pode originar distúrbios ambientais através dos efeitos das vibrações
transmitidas aos terrenos circundantes e aos edifícios mais próximos dos focos de
rebentamento, tornando-se este problema tanto mais grave quanto menor for a
distância do local a desmontar às zonas habitadas.
Outros efeitos a ter em conta que induzem impactes significativos sobre as habitações
vizinhas prendem-se com a onda sonora (onde de choque) produzida aquando do

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 282

rebentamento, que geralmente causa desconforto humano e pode originar a quebra de
vidros, e com a projecção de blocos de rocha a distâncias por vezes consideráveis.
As vibrações constituem a principal causa de preocupações e protestos por parte das
populações afectadas por este tipo de efeitos, e a metodologia frequentemente usada
para minimizar este problema nas zonas mais críticas consiste na previsão, medição e
controlo das velocidades de vibração.
Tendo por base o conhecimento dos parâmetros da pega de fogo a implementar na
concessão de “Veral” (ver Quadro 7), que determina reduzidas quantidades de
explosivo por rebentamento, bem como o afastamento razoável (> 350 m) da área de
exploração face às estruturas habitacionais mais próximas (Veral), não serão de
prever quaisquer efeitos e/ou impactes negativos sobre aquelas infra-estruturas,
originados pelas vibrações decorrentes da detonação das pegas de fogo,
concretamente níveis de vibração que induzam sobre as construções mais próximas
fenómenos de levantamentos, deslizamentos, cisalhamentos e assentamentos
diferenciais, ou a projecção de materiais sobre habitações.
Na prática, a velocidade de vibração é função da carga explosiva instantânea (carga
detonada por cada tempo de retardo) e da distância percorrida desde o foco emissor.
De forma a obter uma melhor descompressão/fragmentação do maciço rochoso, a
pega de fogo a praticar na concessão de “Veral” prevê que cada furo utilize na
detonação uma cápsula eléctrica de tempo diferente, de modo a que a carga máxima
detonada em cada tempo seja igual à carga total de cada furo, ou seja que a carga
instantânea máxima seja de 5 kg.
Uma vez que as povoações mais próximas da área de exploração da concessão se
situam a distâncias superiores a 350 m, não será razoável admitir-se que a estas
distâncias

o

sismógrafo

possa

registar

qualquer

vibração

rebentamentos a efectuar.
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resultante

dos

A NP 2074 de 1983 define os valores máximos admissíveis de velocidade de vibração,
e que são de 60 mm/s para construções reforçadas, 20 mm/s para construções
correntes e 10 mm/s para construções especiais, não considerando no entanto os
limites de vibração por frequência.
Na previsão dos impactes gerados pelas vibrações e para distâncias inferiores a 1000
metros, utilizou-se a projecção bi-logaritmica de Stig Olofsson (1988) que estabelece a
propagação das vibrações em vários tipos de litologias e graus de diaclasamento,
partindo da definição de vários níveis de velocidade de vibração (alguns coincidentes
com os limites estipulados na NP 2074) e da relação da velocidade de vibração com a
carga instantânea / distância ao foco emissor.
O gráfico da Figura 41 representa a projecção de Olofsson considerando a
propagação de vibrações num maciço xistento fracturado. Pela leitura do gráfico pode
concluir-se que utilizando a carga instantânea definida na pega de fogo (5 kg) a
velocidade de vibração de 10 mm/s (nível mínimo de vibração considerado pela NP
2074) é atingida após a onda vibratória ter percorrido cerca de 150 metros contados a
partir do centro geométrico da área de exploração.
Traçando-se um círculo centrado sobre a área de exploração e com raio igual a 150
metros verifica-se que não existe no seu espaço interior qualquer tipo de estrutura
edificada. Neste contexto, e tendo por base os limites estabelecidos na NP 2074, não
se prevêem impactes negativos nas edificações mais próximas da concessão de
“Veral”, devido às vibrações produzidas pelo rebentamento da pega de fogo a praticar
na área de exploração, se a mesma for correctamente implementada na prática.
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Relação carga-distância, com a velocidade de vibração
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Figura 41 – Relação carga/distância com a velocidade de vibração.
Relativamente à eventual projecção de materiais, também não será de prever qualquer
impacte negativo, por um lado porque a distância a que se encontram as casas mais
próximas é considerável (> 350 metros).
Neste contexto, consideram-se os impactes negativos originados pela detonação de
explosivos na área do projecto, como negativos, directos, localizados, temporários, de
magnitude elevada mas pouco significativos, uma vez que se espera que os níveis de
velocidade de vibração atingidos na envolvente alargada à área do projecto sejam
bastante inferiores aos valores máximos admitidos pela NP 2074 (1983).
Pelo exposto, não serão propostas medidas de minimização relativas aos impactes
gerados pelas vibrações que resultarão dos rebentamentos produzidos na concessão,
justificando-se no entanto que sejam propostas algumas medidas cautelares que
visem essencialmente o controlo desses rebentamentos e seus efeitos colaterais.
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No Quadro 47 apresenta-se um resumo da análise dos impactes gerados pelas
vibrações, focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação
global que resultou da análise efectuada.
Quadro 47 – Impactes gerados pelas Vibrações.
Indicador de Impacte

Medidas

Avaliação do Impacte

Detonação de pegas de fogo
(vibrações).

Negativo;

directo;

Mitigadoras
localizado;

temporário; magnitude elevada; pouco Não

Projecção de materiais.

significativo.

5.10.1 – Medidas Cautelares dos Impactes Gerados Pelas Vibrações
As medidas cautelares a implementar visam essencialmente o controlo dos
rebentamentos das pegas de fogo a praticar na concessão de “Veral”, destacando-se
as seguintes:
Implementar o diagrama de fogo recomendado no Plano de Lavra, reajustando-o na
prática às melhores situações de compromisso entre a fracturação pretendida, o
menor consumo de explosivo, e a protecção do meio ambiente;
Implementar de forma correcta as pegas de fogo, obedecendo-se criteriosamente
às características principais do diagrama de fogo tipo preconizado para a concessão;
Controlar a execução das pegas de fogo de forma a minimizar o perigo da
existência de tiros “falhados” e os riscos associados a explosões não controladas, a
projecções de material, à emissão de poeiras/ruídos/vibrações e ao desmoronamento
do maciço que possa originar acidentes por asfixia e/ou esmagamento;
Controlo sistemático dos parâmetros que intervêm na pega de fogo, nomeadamente
das cargas de explosivo utilizadas (cargas totais e instantâneas por tempo de atraso);
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Definição de um perímetro de segurança ao redor da área de exploração, em
função dos resultados obtidos nas campanhas de controlo de vibrações a efectuar
aquando da entrada em funcionamento do projecto;
Implementação de um Plano de Monitorização das Vibrações, visando a medição
periódica dos níveis de vibração junto às edificações mais próximas da concessão.

5.11 – Impactes Gerados pela Circulação Rodoviária
Os aplito-pegmatitos litiníferos a explorar na concessão de “Veral” serão processados
para produção de fundentes feldspáticos moídos num estabelecimento industrial
licenciado para o efeito e localizado em Pinheiro d´Ázere, Santa Comba Dão. A
distância entre a concessão e o estabelecimento industrial é da ordem das centenas
de quilómetros.
A expedição é feita utilizando camiões com capacidade para transportar cerca de 30
toneladas por carga, que circulam inicialmente por caminhos em terra batida e de
seguida na estrada municipal de ligação entre o Veral e a estrada nacional EN 312
(Figura 31).
No final desta estrada municipal, o trajecto segue pela estrada Nacional EN 312 até à
circular externa de Ribeira de Pena. Esta circular permite o acesso à estrada Nacional
EN 206 no troço que liga Vila Pouca de Aguiar à Vila do Arco de Baúlhe. Circulando-se
cerca de 1 km nesta estrada no sentido de Vila Pouca de Aguiar, toma-se a Autoestrada A 7 na Portela de Santa Eulália até Vila Pouca de Aguiar.
Em Vila Pouca de Aguiar a A7 cruza com a Auto-estrada A24. A A24 faz a ligação
entre a fronteira com Espanha na região de Chaves/Ralha e Viseu. Tratando-se de
uma via do tipo SCUT constituirá certamente trajecto de circulação dos camiões de
transporte dos aplito-pegmatitos explorados na concessão de “Veral” em direcção ao
seu local de destino – Pinheiro d´Ázere, Santa Comba Dão.
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O trajecto pela A24 partirá de Vila Pouca de Aguiar prolongando-se para Sul até Viseu.
A Sul de Viseu a A24 adquire o perfil de Itinerário Principal (IP3). Neste itinerário os
camiões percorrem o trajecto Viseu – Pinheiro d´Ázere, passando ao largo de
localidades como São Miguel do Outeiro, Sabugosa, Canas de Santa Maria ou
Tondela.
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 aplitopegmatítos em direcção ao estabelecimento industrial localizado em Pinheiro d´Ázere.
O estradão em terra batida que entronca na estrada municipal de ligação entre o Veral
e a EN 312 é utilizado em permanência pelos veículos pesados de transporte de
madeira, constituindo uma via privilegiada para a expedição daquelas matérias-primas
naquele sector da Serra do Barroso.
A solicitação imposta a este estradão por cada um dos 1 a 2 camiões carregados com
rocha que serão expedidos por dia a partir da concessão de “Veral” 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.
A este respeito, recorde-se a dinâmica de alterações do uso do solo na última década
ilustrada nas Figuras 16a e 16b. Constata-se que vastas áreas da envolvente à área
do projecto foram desbastadas e replantadas, facto que indubitavelmente implica uma
solicitação intensiva dos caminhos florestais na envolvente à área do projecto de modo
a poder fazer-se a expedição das matérias-primas lenhosas para os centros de
transformação e a execução das novas plantações.
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As estradas nacionais e vias rodoviárias primordiais em que circularão os camiões de
carga partindo da concessão de “Veral” (EN 312, EN 206, A 7, A 24, IP 3) 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 de “Veral”.
Embora inquestionáveis, os impactes previstos para os caminhos e estradas acima
referidos não se prevêem muito significativos, já que o tráfego máximo previsto é de 1
a 2 camiões/dia e não atravessa o centro de nenhum povoado, nomeadamente o
Veral. Os impactes que ocorrerem relacionar-se-ão com os seguintes aspectos:
Com a degradação dos pavimentos devido às solicitações impostas aos mesmos
pelas manobras dos camiões;
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;
Com o aumento da instabilidade das valetas.
Neste contexto, os impactes gerados pela circulação rodoviária ligada à actividade
extractiva que se desenvolverá na concessão de “Veral” podem classificar-se como
negativos, indirectos, localizados, de magnitude moderada e significativos, pelo que
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serão propostas algumas medidas com o intuito de melhorar as condições de
circulação nestes itinerários, e de assim evitar que se atinjam índices de degradação e
perigosidade elevados.
No Quadro 48 apresenta-se um resumo da análise dos impactes gerados pela
circulação rodoviária, focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a
avaliação global que resultou da análise efectuada.
Quadro 48 – Impactes gerados pela circulação rodoviária.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Medidas
Mitigadoras

Degradação dos pavimentos

Negativo; indirecto; localizado;

Sim

temporário; magnitude moderada;
significativo.

5.11.1 – Medidas Mitigadoras dos Impactes Gerados Pela Circulação Rodoviária
Deverão ser implementadas medidas de carácter geral que envolvam a participação
da José Aldeia Lagoa & Filhos, 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:
Sensibilizar os motoristas dos camiões da José Aldeia Lagoa & Filhos, 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;
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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.
Sensibilizar todos os condutores para as limitações de velocidade que devem
respeitar quando circulam na vizinhança de povoações, sobretudo quando vão vazios;
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.

5.12 – Impactes sobre Património Arqueológico e Arquitectónico

5.12.1 – Introdução
Com base no estudo de caracterização realizado é estabelecido o potencial
patrimonial da área de incidência do Projecto, que contribuiu para definir eventuais
áreas de maior sensibilidade e determinar o grau de risco considerando a
presença/ausência de vestígios arqueológicos.
Na análise dos impactes ambientais é contemplada a natureza do impacte, a sua
duração e abrangência espacial e a sua significância/importância.
A Natureza do Impacte é classificada como:
Positiva: quando existem efeitos benéficos;
Negativa: quando existem efeitos adversos;
Indiferente: quando não existem efeitos nem adversos nem benéficos (situação
mantém-se).
Duração:
Temporário: quando a perturbação se faz sentir apenas durante uma parte da
vida do projecto sendo as condições originais restauradas naturalmente;
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Permanente: quando a perturbação se faz sentir durante todo o tempo vida do
projecto e/ou para lá deste.
Abrangência Espacial:
Local: quando os efeitos (adversos/benéficos) se fazem sentir na área
geográfica do concelho;
Regional: quando os efeitos (adversos/benéficos) se fazem sentir para lá da
área geográfica do concelho.
Ao nível de análise do significado do impacte, para além da natureza do mesmo, deve
analisar-se igualmente a importância específica dos elementos patrimoniais. Esta
importância é determinada a partir de uma valoração dos elementos patrimoniais
estipulada de acordo com os seguintes critérios:
Potencial científico.
Significado histórico-cultural.
Interesse público.
Raridade / singularidade.
Antiguidade.
Dimensão / monumentalidade.
Padrão estético.
Estado de conservação.
Inserção paisagística.
A partir destes critérios, foram definidos os seguintes três patamares de valor
atribuíveis:
Elevado: atribuído ao património classificado, ao património construído de valor
arquitectónico e etnográfico e os sítios arqueológicos únicos.
Médio: atribuído a sítios e estruturas com grandes potencialidades de revelar
pertinência científica, sem que tenham sido alvo de investigação profunda e a
vestígios de vias de comunicação enquanto estruturantes do povoamento.
Reduzido: contempla as ocorrências com fracos indícios de valor patrimonial,
elementos de valor etnográfico muito frequentes e os sítios arqueológicos
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definidos por achados isolados ou os sítios escavados nos quais foi verificado
um interesse muito limitado.
Para avaliar os potenciais impactes do Projecto, para além do valor atribuído ao
elemento arqueológico em causa, que determina a magnitude do impacte é
considerada ainda a distância relativamente às infra-estruturas a construir que
determina a probabilidade de ocorrência dos impactes, a qual é tanto maior quanto
menor for a distância.
Definiu-se assim uma matriz de avaliação de impactes tendo por base estes
parâmetros e as seguintes escalas de gradação:
Magnitude do Impacte:
-

Valor patrimonial elevado – elevada (5);

-

Valor patrimonial médio – média (3);

-

Valor patrimonial reduzido – reduzido (1).

Probabilidade:
-

0m (área do projecto) – impacte certo (5);

-

0m a 10m – impacte provável (3);

-

10m a 50m – impacte pouco provável (2);

-

Superior 50m – impacte anulável (1).

A significância dos impactes é obtida pelo produto dos parâmetros definidos,
considerando-se que os limites são:
Muito Significativos – quando Magnitude x Probabilidade > 25;
Significativos – quando Magnitude x Probabilidade > 9 e <25;
Pouco Significativos – quando Magnitude x Probabilidade > 3 e < 9;
Muito pouco significativos – quando Magnitude x Probabilidade < 3.
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5.12.2 – Avaliação de Impactes
Genericamente, as intervenções a executar na área de projectos similares,
potencialmente geradoras de impactes no âmbito arqueológico são: a desmatação, a
intrusão no subsolo, nomeadamente, a movimentação e revolvimento de terras, a
abertura de acessos e a implantação de zonas de descarga e entulhamento de
materiais residuais, provenientes da lavra da pedreira.
Com base nos dados disponíveis, considera-se que estas acções não interferem
directa ou indirectamente com elementos de valor patrimonial conhecidos e o potencial
arqueológico é nulo, não resultando desta forma, em impactes negativos.

5.12.3 – Medidas de minimização e/ou compensação dos impactes negativos e
recomendações
Em correlação com a anterior reflexão sobre os potenciais impactes do Projecto sobre
valores patrimoniais, neste capítulo são apresentadas soluções concretas de
minimização dos impactes negativos, inevitáveis, irremediáveis ou irreversíveis, bem
como propostas soluções para uma preservação harmoniosa de elementos
patrimoniais cuja integridade possa ser salvaguardada, numa perspectiva de
valorização ou recuperação.
As medidas proponíveis aplicam-se de acordo com a seguinte definição da gradação
de condicionantes:
Nível 1: condicionam a obra e as acções intrusivas, impondo uma delimitação
rigorosa de área protegida até 50 m em torno (conforme estabelecido na
legislação).
Nível 2: condicionantes que, embora não impeçam o prosseguimento local do
projecto, impõem um estudo diagnóstico prévio, a necessidade de uma
avaliação da área efectiva dos vestígios e a sua aprofundada caracterização.
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Nível 3: por princípio não resultam em condicionantes ao desenvolvimento do
projecto, devendo, mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico
de obras.
As medidas de minimização de impactes aplicáveis centram-se no acompanhamento
arqueológico permanente, principalmente, da fase de desmatação e decapagem
superficial do terreno e de todas as etapas de exploração que consistem na
mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento e aterro), quando não são
detectadas ocorrências que impliquem a definição de medidas particulares e pontuais.
Salienta-se que o acompanhamento arqueológico deve ser um procedimento inerente
a todas as etapas de exploração que impliquem a desmatação e a intervenção e
mobilização de solos.
Será ainda de salvaguardar, a necessária realização de novas prospecções
arqueológicas, em fase de acompanhamento, após a desmatação das áreas junto às
cristas de afloramento, minimizando desta forma a eventual ocorrência de gravuras
rupestres.
Estes trabalhos devem ser desenvolvidos, de acordo com o número de frentes de
exploração, por um arqueólogo ou uma equipa devidamente credenciada para o efeito
pelo Instituto Português de Arqueologia.
Uma vez que os trabalhos arqueológicos de prospecção se centraram somente na
área de exploração, a restante área existente dentro dos limites da concessão, terá
que ser salvaguardada, não sendo possível ai desenvolver qualquer trabalho de
exploração, depósito de inertes, abertura de caminhos ou outros trabalhos que
impliquem o revolvimento do subsolo.

Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Pag. 295

5.12.4 – Síntese e Conclusões
Conclui-se assim que, apesar da zona apresentar um potencial interesse arqueológico,
dada a sua implantação fisiografica e características geo-morfológicas, não foram
identificados quaisquer vestígios arqueológicos, artefactuais ou estruturais na área em
estudo. Embora não se tenha registado, nesta fase de estudo, qualquer situação de
incompatibilidade entre o projecto e o património local, apresentam-se propostas de
minimização de eventuais danos, ainda que pouco prováveis e residuais.
Não se prevê a necessidade de proceder a trabalhos de sondagem/escavação, visto
que não se detectam realidades afectáveis pela exploração da pedreira.
O acompanhamento arqueológico permanente é uma medida incontornável,
principalmente, da fase de desmatação e decapagem superficial do terreno e de todas
as etapas de exploração que consistam na mobilização de sedimentos (escavação,
revolvimento, aterro).
Segundo o estipulado no Nº 1 do Artigo 48º do Decreto-Lei Nº 340/07 de 12/10 –
Achados de Interesse Cultural, é obrigatório comunicar à entidade licenciadora e ao
IGESPAR qualquer achado arqueológico que ocorra durante a exploração na
concessão, pelo que na eventualidade de uma descoberta arqueológica nos terrenos
da área de lavra da mesma, deverá a José Aldeia Lagoa & Filhos, SA parar de
imediato a sua actividade e comunicar o facto às entidades competentes,
nomeadamente ao IGESPAR e/ou à Câmara Municipal e/ou à entidade licenciadora,
para que procedam à identificação e avaliação dos elementos de valor patrimonial e
tomem as medidas mais adequadas para a sua salvaguarda, nomeadamente a
preconização das acções a realizar e as medidas especiais de minimização para a
situação identificada. Esconder vestígios, degradá-los intencionalmente, ou não
comunicar às entidades competentes o aparecimento de tais vestígios, será
evidentemente punido por lei.
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5.13 – Impactes Socio-Económicos
A análise do cenário económico e social da região, que colocou as actividades
agrícola e florestal como dois dos alicerces da subsistência familiar, mesmo que em
co-operação com as actividades dos sectores secundário e terciário, permite prever
que a implementação deste projecto irá influenciar de forma positiva os sectores
económicos directa ou indirectamente ligados ao sector extractivo, embora, dada a
dimensão do projecto, não se atinja um significado regional elevado.
Quando em laboração plena, o impacte socio-económico mais relevante gerado pela
concessão de “Veral” é a criação directa de postos de trabalho.
A mão-de-obra, embora especializada (operadores de máquinas), poderá ser
recrutada localmente dada a apetência dos locais para conduzir e manobrar máquinas,
sobretudo agrícolas e de transporte de madeiras. Esta escolha promoverá a fixação
das famílias na região contribuindo para a inversão da tendência de êxodo
populacional que se verificou nos últimos anos no concelho de Boticas. Outro aspecto
relacionado com a mão-de-obra prende-se com a possibilidade que a oferta de
emprego tem de fazer diminuir a população desempregada.
À semelhança do que actualmente se verifica na região, onde a actividade agrícola
constitui frequentemente um complemento à actividade principal, não será de prever
que a criação dos postos de trabalho na concessão de “Veral” tenha reflexos
significativos no abandono da prática agrícola, continuando as muitas parcelas
agrícolas existentes a contribuir para o rendimento familiar.
De um modo geral, a implementação do projecto de exploração na concessão de
“Veral” irá promover impactes positivos significativos no meio socio-económico local
representando um elemento importante para estabilidade demográfica local e
dinamizador da actividade económica.
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Neste contexto, a exploração dos recursos endógenos na freguesia de Fiães do
Tâmega revela-se como uma actividade capaz de gerar a nível local impactes
positivos significativos, a saber:
A criação de postos de trabalho, com a potencial redução do desemprego ao nível
local;
Um contributo para a fixação da população local;
Aumento do rendimento de algumas famílias que directa ou indirectamente se
encontram ligadas ao projecto;
Dinamização da actividade económica;
Criação de maior riqueza local;
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
menor afectação das populações e habitações pela circulação de veículos pesados
nos caminhos e estradas nacionais que ligam a área de exploração ao
estabelecimento industrial de processamento da formação produtiva.
Embora o tráfego diário previsto seja relativamente reduzido (1 a 2 camiões/dia),
podem prever-se os seguintes impactes resultantes do acréscimo de veículos pesados
a circular nas vias de drenagem do material:
O incómodo devido às vibrações, ruído e poeiras originadas pela passagem de
veículos pesados junto às povoações servidas pelas referidas vias rodoviárias;
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O aumento do risco de acidentes devido à passagem de veículos pesados na
vizinhança das mesmas povoações.
Em síntese, consideram-se os impactes socio-económicos resultantes da actividade
desenvolvida na concessão de “Veral” como positivos, indirectos, temporários,
localizados/abrangentes, de magnitude moderada e significativos.
No Quadro 49 apresenta-se um resumo da análise dos impactes na socio-economia,
focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que
resultou da análise efectuada.
Quadro 49 – Impactes socio-económicos.
Indicador de Impacte

Medidas

Avaliação do Impacte

Dinamização da economia
local e regional

Positivo;

indirecto;

Potenciadoras
temporário;

abrangente; magnitude moderada;
significativo.

Manutenção e criação de
postos de trabalho

Positivo;

indirecto;

temporário;

Não

localizado; magnitude moderada;
significativo.

5.14 – Impactes Residuais
Identificados os impactes negativos associados à actividade extractiva na concessão
de “Veral”, e desde que sejam adoptadas as medidas mitigadoras e/ou cautelares
propostas, os impactes residuais negativos poderão ser classificados como pouco
significativos, enquanto que os impactes residuais positivos poderão ser potenciados
em termos de bem estar económico e social, sem comprometer, de forma irreversível,
os valores e a diversidade ecológica locais.
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Como impactes residuais a realçar que resultarão da actividade extractiva
desenvolvida no local e que permanecerão após o fim da vida útil da concessão de
“Veral”, destaca-se o impacte negativo de carácter permanente gerado pela depressão
escavada e pelos taludes que a definem.
As “feridas” criadas na paisagem provocadas pelas alterações morfológicas no terreno
são sempre de difícil ocultação, produzindo-se nesse sentido impactes visuais que são
mais ou menos susceptíveis de poderem ser minimizados.
Se por um lado os taludes de escavação podem constituir elementos de degradação
na paisagem, podem por outro constituir elementos de referência positiva se
devidamente recuperados e integrados no meio envolvente, embora confiram sempre
uma maior geometrização da paisagem.
Assim, considera-se o impacte residual gerado pela presença dos taludes finais de
escavação como sendo pouco significativo, após a implementação das medidas
preconizadas para a sua recuperação.

5.15 – Evolução Previsível do Ambiente na Ausência do Projecto
O estado actual do ambiente, ao nível da maior parte das componentes ambientais
caracterizadas no estudo não sofrerá, com a implementação do projecto, uma
evolução negativa acentuada com tradução no carácter cumulativo de qualquer dos
impactes negativos identificados.
A concretizar-se a alternativa de ausência de projecto, tornar-se-á nula a “emissão”
dos impactes negativos esperados com a implementação do projecto, ao mesmo
tempo que se consideram preocupantes e significativas as consequências sociais e
económicas relacionadas com esta alternativa, uma vez que os impactes positivos
detectados são sobretudo desta natureza. Com efeito, um dos objectivos do projecto é
precisamente fazer com que os factores positivos identificados se prolonguem no
tempo, especialmente no que concerne aos postos de trabalho criados, à criação de
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riqueza, à dinamização económica de toda uma região, e ao aproveitamento
sustentável dos recursos endógenos da região, ao mesmo tempo que se deverão
minimizar e/ou anular os impactes negativos detectados, fundamentalmente através
da implementação das medidas de protecção ambiental, de recuperação paisagística
e de monitorização.

6 – MATRIZ DE IMPACTES
A avaliação global dos impactes decorrente da análise efectuada anteriormente é
sintetizada na forma de uma matriz (Quadro 50) na qual se identificam os descritores
ou indicadores ambientais susceptíveis de serem afectados pela exploração futura na
área de exploração da concessão de “Veral” bem como a classificação atribuída a
cada um deles função do estudo efectuado.

7 – MONITORIZAÇÂO
A monitorização encontra-se definida no Dec. Lei Nº 197/2005 de 8 de Novembro.
Segundo o referido diploma, a monitorização deverá consistir num “...processo de
observação e recolha de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os efeitos
ambientais de determinado projecto, e descrição periódica desses efeitos por meio de
relatórios da responsabilidade do proponente...”.
Atendendo às características industriais do projecto, o qual corresponde a um
empreendimento a implantar de raiz, e lembrando que em termos gerais envolverá o
desmonte mecânico por ripagem do maciço a explorar, com recurso esporádico a
explosivos, a monitorização proposta terá como principal objectivo quantificar diversas
variáveis ambientais aferidoras da qualidade do ambiente na envolvente à área de
exploração e comparar os valores reais obtidos com os valores que serviram de base
à avaliação dos impactes respectivos.
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Sócio-Economia

Património Cultural Construído

Rede Viária

Poeiras

Ruído

Fauna e Flora

Clima

Solo, uso do Solo e Áreas Regulamentares

Recursos Hídricos

Geomorfologia

Paisagem

Susceptíveis de Afectarem o Meio Ambiente

Descritores Afectados pela Exploração e/ou

negativo

positivo

directo

indirecto

temporário

permanente

localizado

abrangente
baixa

média

elevada

magnitude

Características dos Impactes

pouco significativo

Quadro 50 - MATRIZ SÍNTESE DOS IMPACTES AMBIENTAIS

significativo

significância
muito significativo

Medidas de

sim

não

Minimização

Essa quantificação será efectuada através de campanhas de medições e
acompanhamento a realizar após a entrada em funcionamento do projecto e os
resultados revelar-se-ão úteis na identificação e descrição dos impactes existentes.
A comparação dos impactes ambientais previstos neste estudo com os impactes
efectivamente verificados após a entrada em funcionamento do projecto, permitirá
verificar se a metodologia adoptada para a predição de impactes foi a mais correcta e
se foi satisfatoriamente conduzida.
Se os níveis das diversas variáveis ultrapassarem os valores limite estipulados na
legislação vigente e focada no presente estudo, deverão ser tomadas as medidas
correctivas conducentes à sua minimização.
Periodicamente, deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da
eficácia das medidas preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes
negativos originados pelas diversas variáveis ambientais, que eventualmente se
venham a verificar na envolvente da exploração.
Após a estabilização dos níveis das variáveis ambientais abaixo dos valores máximos
admissíveis pela legislação, em duas campanhas de medição/acompanhamento
consecutivas, a periodicidade de medição será reavaliada para todos os parâmetros,
mantendo-se como medida preventiva sempre que se verifique esta constância de
valores.
No caso concreto do ruído, a monitorização deverá ser acompanhada por uma
correcta e atempada manutenção dos equipamentos, por forma a que os respectivos
níveis de potência sonora estejam perfeitamente enquadrados com os valores
constantes da certificação acústica garantida pelo fabricante, para cada uma das
máquinas.
Por outro lado, a monitorização de emissões desempenhará um papel importante na
gestão do projecto na medida em que permitirá acompanhar a avaliação da eficácia
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das medidas de gestão adoptadas para minimizar ou prevenir os efeitos negativos
provocados pelo projecto.

7.1 – Plano Geral de Monitorização
Não se justificando um programa de monitorização rígido, devido às características do
projecto e à situação ambiental de referência descrita, a monitorização de cada uma
das componentes ambientais propostas deverá ser efectuada, sempre que possível,
pela mesma entidade de modo a evitar possíveis alterações nos procedimentos de
amostragem e/ou medição. Essa entidade será responsável pela elaboração do
relatório da campanha de monitorização efectuada, dele devendo constar:
O tipo e as características do equipamento utilizado para a recolha de amostras
e/ou medição de parâmetros no local;
A metodologia e o procedimento de medida utilizado;
As definições dos parâmetros medidos e obtidos;
A identificação das fontes em presença;
O registo de observações, o registo de resultados (cálculos e fórmulas utilizadas) e
as correcções efectuadas;
O confronto dos resultados finais com a legislação vigente;
O anexo com a planta de localização dos pontos de recolha e/ou medição e outros
anexos que se considerem importantes (certificados de calibração dos equipamentos,
gráficos e/ou quadros comprovativos dos registos obtidos, etc.).
O acompanhamento das campanhas de monitorização deverá ser efectuado por um
consultor especializado, que posteriormente deverá interpretar e avaliar os resultados
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constantes nos respectivos relatórios de monitorização, de forma a elaborar os
Relatórios Técnicos Finais com a periodicidade estabelecida na DIA (Declaração de
Impacte Ambiental).
Nos seguintes, apresentam-se as propostas de monitorização de diversas variáveis
ambientais (Ruído, Poeiras, Vibrações, Recursos Hídricos, Resíduos Industriais,
património), a implementar na concessão de “Veral”.

8 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
De acordo com a síntese da avaliação 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 susceptíveis de perturbar e modificar o equilíbrio
do meio.
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.
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Ruído ambiente - LAeqA em dB(A); Ruído residual - LAeqR em dB(A).

CONDIÇÕES GERAIS

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

ASPECTOS PARTICULARES

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
Equipamento Recomendado sonora de calibração. Homologado, e com certificado de calibração
monitorização do ruído ambiente a executar no âmbito da
actualizado.
implementação do projecto.
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- limites fixados nos Artº 11º e Artº 13º do DL n.º 9/2007;
Metodologia
representatividade da amostragem (ponto 5.4 da norma 1730-2).
1 de Outubro de 1996 e no DL n.º 9/2007 de 17 de Janeiro.
Após a entrada em funcionamento do projecto, e dentro da
calendarização estabelecida, as medições de ruído deverão efectuarNa envolvente do Núcleo de Exploração, junto aos receptores se junto aos receptores que serviram de base à caraterização da
considerados sensíveis (junto às habitações mais próximas Situação de Referência, especialmente junto aos receptores
identificadas e consideradas no EIA). Consoante os resultados obtidos considerado mais criticos. Tal permitirá comparar os dados
Locais de Medição
em sucessivas campanhas de medição, a análise dos mesmos poderá previsionais apresentados no EIA com os verificados durante a
possibilitar a definição de novos locais de medição, por exemplo junto a execução do projecto, permitindo-se desta forma aferir se a
um local alvo de reclamação.
metodologia adoptada para a previsão e consequente avaliação e
predição de impactes foi a mais correcta e se foi satisfatoriamente
conduzida.
Aponta-se uma periodicidade anual enquanto decorrer a actividade de
exploração na pedreira, devendo a 1ª campanha de medição realizarse um ano após a entrada em funcionamento do projecto. No caso de
A recomendada neste Plano ou a que eventualmente for
ser ultrapassado o valor limite, a periodicidade passará a semestral, e
estabelecida na DIA (Declaração de Impacte Ambiental) por
Periodicidade
assim sucessivamente. A medição deverá coincidir com o período
sugestão da autoridade de AIA (APA).
diurno, com a actividade normal na pedreira e com o normal
funcionamento de todos os equipamentos produtivos geradores de
ruído.
Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites A partir dos resultados obtidos deverá ser avaliada a conformidade
definidos pela legislação em vigor. Se a incomodidade ou os níveis ao nível do estabelecido no Regulamento Geral do Ruído (RGR),
sonoros médios de longa duração ultrapassarem os valores limite nomeadamente o “critério da incomodidade” e o "critério do nível
estipulados na legislação vigente, as medidas correctivas conducentes sonoro médio de longa duração”. A incomodidade não deverá
Resultados Obtidos
à sua minimização deverão ser tomadas, sendo a sua eficiência ultrapassar os 6 dB(A), e o valor limite para os parâmetros Lden e Ln
avaliada em campanhas de medição subsequentes. Perante os deverão situar-se conforme o estipulado para "zona não classificada"
resultados obtidos poder-se-á ajustar a periodicidade da campanha (a situação actual da área do projecto), ou seja, 63 dB(A) para o
Lden e 53 dB(A) para o Ln.
bem como os locais de medição.
Apresentação de quadros com os valores medidos na campanha de Para cada ponto de medição, apresentação de um quadro
monitorização do ruído, e dos valores calculados a partir dos mesmos. comparativo (valores medidos/calculados vs histórico dos valores
Sistematização de Dados e
Apresentação do histórico, igualmente sob a forma de quadros (valores medidos/calculados) com confrontação dos resultados obtidos com
Apreciação de Resultados medidos na Situação de Referência, e valores obtidos em campanhas os critérios de avaliação aplicáveis ("critério da incomodidade" e
"critério do nível sonoro médio de longa duração”).
de medição anteriores); Apreciação e comentários aos resultados.

Parâmetros a Medir

ELEMENTOS

Plano de Monitorização do Ruído Ambiente

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

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.

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

Elaboração de Carta ou Planta adequada com todos os elementos
relevantes indispensáveis à análise do ruído, por exemplo ortofotomapa
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).

Avaliação da conformidade com o RGR.

Cumprimento dos prazos específicos constantes do Plano ou dos que
vierem a ficar estabelecidos na DIA.

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

Documentos Anexos de
Relevante Importância

Cartografia a Apresentar

Conclusões

Prazos para Entrega do
Relatório de Monitorização

mas que se revele a mais adequada.

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).
O primeiro relatório deverá ser entregue ao fim do primeiro ano 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.
Atingida a conformidade o prazo de entrega poderá manter-se ou ser
alargado; A não conformidade implicará um registo semestral 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

revisão periódica de todos os equipamentos produtivos.

Principais
Medidas
de ser 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 Caso 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
de Desvio

Aponta-se uma periodicidade trienal, devendo a 1ª campanha realizar-se três anos após a entrada em
funcionamento do projecto. No caso de ser ultrapassado o valor limite, a periodicidade passará a anual, e
assim sucessivamente, devendo-se no entanto de 3 em 3 anos efectuar a caracterização sonora de todos os
postos de trabalho. A campanha deverá coincidir com o normal funcionamento da unidade extractiva e com o
normal período laboral.
Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites definidos pela legislação em vigor. Se
os níveis de ruído 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.

Nas zonas de trabalho/máquina a seleccionar no interior da área da unidade extractiva. Na 1ª campanha de
monitorização a efectuar deverão ser seleccionados os locais mais críticos de emissão, de forma a abranger
os trabalhadores que operam com equipamentos móveis e os trabalhos na frente de desmonte.

Nível de Acção - LEP,d em dB(A); Nível Máximo de Pico - MaxLPico em dB(A); com base no Decreto
Regulamentar N.º 9/92 de 28 de Abril.

Dosímetro e Sonómetro Integrador, homologados, e com certificados de calibração actualizados.

Nível de Exposição Diária – LEP,d em dB(A); Nível de Pico – LPico em dB(A).

CONDIÇÕES GERAIS

Principal medida de gestão a Reforçar a protecção individual do trabalhador adstrito à zona/máquina na qual se obtiveram os valores
adoptar em caso de desvio considerados críticos, e fomentar a rotatividade dos trabalhadores por posto de trabalho.

Resultados obtidos

Periodicidade

Locais de medição

Metodologia

Equipamento recomendado

Parâmetros a medir

ELEMENTOS

Plano de monitorização do ruído no ambiente interno.

Reforço da aspersão com água sobre as pistas de circulação dos equipamentos móveis.

(20 μg/m3)

50% do valor limite

(28 μg/m3)

Principal medida de gestão a
adoptar em caso de desvio

em cada ano civil).

não exceder mais de 35 vezes

50% do valor limite (25 μg/m3, a

em cada ano civil).

não exceder mais de 35 vezes

70% do valor limite

(PM10)

70% do valor limite (35 μg/m3, a

(PM10)

Resultados obtidos

avaliação

Limiar inferior de

de avaliação

Limiar superior

Média anual

Média por período de 24 horas

Aponta-se uma periodicidade quinquenal se não se ultrapassar 80% do valor limite diário de 40 μg/m3, em mais de 50%
do período de amostragem. No caso de ser ultrapassado o valor limite, a periodicidade passará a anual, e assim
sucessivamente. A amostragem deverá coincidir com o período seco (estival), com a actividade normal na unidade
extractiva, e com o normal funcionamento de todas as unidades produtivas geradoras de poeiras.

Na periferia da unidade extractiva, junto aos receptores considerados sensíveis (ex: junto a habitações). Consoante os
resultados obtidos em sucessivas campanhas de recolha, a análise dos mesmos poderá possibilitar a definição de novos
locais de amostragem.

Os resultados obtidos na campanha
p
serão confrontados com os limites definidos pela
p
legislação
g ç em vigor.
g Se os níveis
de PM10 no ambiente geral ultrapassarem o valor limite estipulado na legislação 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.

Periodicidade e Limites

Locais de colheita de amostras

Método gravimétrico. Critérios e valores previstos nas secções A e B do Anexo XII do Dec. Lei n.º102/2010. Análises
efectuadas com base na norma europeia de referência EN 12341 – “Determination of the PM10 fraction of suspended
particulate matter”, e nos elementos constantes nos Anexos III, IV e VI do Decreto-Lei n.º102/2010 de 23 de Setembro.

Cabeça de amostragem PM10; amostrador isocinético de alto caudal (1,0 m3/h - Low Volume Sampler, PM10); calibrador
DC-Lite; filtros de fibra de vidro 47 mm; balança analítica de precisão; estação meteorológica portátil; GPS Garmin Geko
201.
201

Equipamento recomendado

Metodologia

3
Concentração de partículas PM10 (μg/m ) obtida em períodos de amostragem de 24 horas com início às 0h00, sugerindose que o somatório destes períodos, considerando todos os pontos de amostragem, não seja inferior a 7 dias, incluindo o
fim-de-semana.

CONDIÇÕES GERAIS

Plano de monitorização da qualidade do ar no ambiente geral.

Parâmetros a medir

ELEMENTOS

Bombas de aspiração com caudal variável, devidamente calibradas, com filtros de PVC de 37 mm de
diâmetro e 5 µm de porosidade.
3
Poeiras Totais (PT) e Poeiras Respiráveis (PR); método gravimétrico; VLE (Valor Limite de Emissão - mg/m );
com base na NP-1796 de 1988.

Nas zonas de trabalho/máquina seleccionadas no interior da área da unidade extractiva. Na 1ª campanha de
monitorização a efectuar, deverão ser seleccionados os locais mais críticos de emissão.
Aponta-se uma periodicidade trienal, devendo a 1ª campanha realizar-se três anos após a entrada em
funcionamento do projecto. No caso de ser ultrapassado o valor limite, a periodicidade passará a anual, e
assim sucessivamente. A amostragem deverá coincidir com o período seco (estival), com o normal
funcionamento da unidade extractiva e com o normal período laboral.
Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites definidos pela legislação em vigor. Se
os níveis de partículas no ambiente interno ultrapassarem o valor limite estipulado na legislação vigente, as
medidas correctivas conducentes à sua minimização deverão ser tomadas, sendo a sua eficiência avaliada
em campanhas de medição subsequentes.

Equipamento recomendado

Metodologia

Locais de colheita de amostras

Periodicidade

Resultados obtidos

Principal medida de gestão a adoptar Reforçar a protecção individual do trabalhador adstrito à zona/máquina na qual se obtiveram os valores
em caso de desvio
considerados críticos, e fomentar a rotatividade dos trabalhadores por posto de trabalho.

Concentração de Poeiras Totais - PT (mg/m3); Concentração de Poeiras Respiráveis – PR (mg/m3).

CONDIÇÕES GERAIS

Plano de monitorização da qualidade do ar no ambiente interno.

Parâmetros a medir

ELEMENTOS

Sismógrafo com geofones triaxiais e microfone acoplado
Velocidade de Vibração - Norma Portuguesa NP2074 de 1983
Junto às estruturas edificadas mais próximas da unidade extractiva. Preferencialmente, os
geofones deverão estar assentes em estruturas rijas que fazem parte do edifício (soleiras, terraços,
etc.). Definição de novos locais de medição consoante os resultados obtidos em sucessivas
campanhas de medição.
Aponta-se uma periodicidade trienal, devendo a 1ª campanha realizar-se três anos após a entrada
em funcionamento do projecto. Deverá coincidir com os horários de rebentamento das pegas de
fogo praticadas durante o normal funcionamento da unidade extractiva.
Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites definidos pela legislação
em vigor. Se os níveis de vibração ultrapassarem o valor limite estipulado na legislação vigente, as
medidas correctivas conducentes à sua minimização deverão ser tomadas em detonações de
pegas de fogo posteriores, devendo a sua eficiência ser 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: junto a outras habitações isoladas, ou na
vizinhança próxima de um acesso viário).

Equipamento recomendado

Metodologia

Locais de medição

Periodicidade

Resultados obtidos

Principal medida de gestão a adoptar Optimizar e ajustar os parâmetros da pega de fogo, de forma a evitar o desenvolvimento de subem caso de desvio
pressões associadas ao uso excessivo de explosivos.

Velocidade de vibração – mm/s; Onda aérea - dB

CONDIÇÕES GERAIS

Parâmetros a medir

ELEMENTOS

Plano de monitorização de vibrações.

Observação directa no local de armazenamento. Comunicação atempada do observador, oral e/ou escrita, ao
encarregado da unidade extractiva, sobre eventuais anomalias.
Ambiente interno da unidade extractiva, prioritariamente nos locais destinados ao armazenamento de
resíduos.
Aponta-se uma periodicidade de observação e controlo semanal, enquanto decorrer a actividade de
exploração e a deposição temporária de resíduos no ambiente interno da unidade extractiva. No caso de
haver potencial risco de contaminação, ou de estar próxima a capacidade limite de armazenamento para
algum dos resíduos depositados, a periodicidade de observação passará a diária, até à expedição desse
mesmo resíduo.
O sucesso da implementação do plano será função do número de situações anómalas ocorridas durante o
ano. Se o número de anomalias registadas for excessivo, as medidas correctivas conducentes à sua
minimização deverão ser tomadas, sendo a sua eficiência avaliada nas observações e controlos
subsequentes. Consoante o sucesso obtido, poder-se-á ajustar a periodicidade de observação, as condições e
capacidade de armazenamento de um ou outro resíduo, ou mesmo a revisão dos contratos estabelecidos com
os expedidores.

Meios recomendados

Metodologia

Locais de observação

Periodicidade

Resultados obtidos

Principal medida de gestão ambiental Isolar de imediato o local para evitar a propagação da contaminação a outras áreas da unidade extractiva, e
a adoptar em caso de contaminação proceder à recolha e tratamento adequados dos solos e/ou águas contaminadas.

Todos os meios humanos afectos à laboração na unidade extractiva. Deverá ser nomeado o trabalhador com
maior aptidão para o cargo de observador, cabendo ao encarregado geral toda a gestão controlada dos
resíduos produzidos na unidade extractiva, desde que são temporariamente depositados na área de
armazenamento, até serem expedidos por empresas externas licenciadas para os devidos efeitos.

CONDIÇÕES GERAIS
- Condições de armazenamento do local.
- Capacidade de armazenamento por resíduo.
Parâmetros a observar e duração da - Situações de risco de contaminação.
observação
A duração da observação deverá situar-se no intervalo 1-2 horas, de preferência no último dia e nas últimas
horas da semana de trabalho.

ELEMENTOS

Plano de monitorização de resíduos industriais.

Amostrador adequado à colheita de águas superficiais
Análises físico-químicas
Em locais do curso de água mais próximo da unidade extractiva, a montante e a jusante da área de
exploração
Aponta-se para uma periodicidade anual para a turvação e trienal para os restantes parâmetros
considerados
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 extractiva. Faz-se ainda notar que os resultados obtidos relativamente à turvação só serão
confrontados com os limites definidos pela legislação em vigor, se a água desse curso de água tiver uso
definido (consumo humano, uso agrícola, uso industrial). Em qualquer circunstância, 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.

Metodologia

Local da Recolha

Periodicidade

Resultados obtidos

Substâncias indesejáveis: nitratos, ferro, oxidabilidade

Organolépticos: turvação

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.

CONDIÇÕES GERAIS

Equipamento
Recomendado

Parâmetros a Medir

ELEMENTOS

Plano de monitorização de recursos hídricos superficiais.

Análises físico-químicas e investigações piezométricas
Nas captações por furo vertical ou poço localizadas o mais próximo da unidade extractiva, a
montante e jusante da área de exploração
Aponta-se para uma periodicidade semestral para o NHE, anual para a turvação e trienal para os
restantes parâmetros de qualidade considerados.
Os resultados serão comparados com os valores de referência estipulados para a qualidade da
água admissível para uso industrial. Se qualquer um dos valores 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. Relativamente ao NHE, as medições a efectuar terão por objectivo
comparar os resultados obtidos com os valores observados aquando da execução das captações,
constantes dos relatórios finais de furo. As conclusões retiradas dessas comparações também
tomarão em consideração a evolução da precipitação na região no médio-longo prazo.

Metodologia

Local da Recolha

Periodicidade

Resultados obtidos

Sonda de apito (para o NHE)

Amostrador adequado à colheita de águas subterrâneas (PQ)

Equipamentos
Recomendados

Parâmetros a Medir

CONDIÇÕES GERAIS
PARAMETROS DE QUALIDADE (PQ)
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
NÍVEL HIDROSTÁTICO (NHE)

ELEMENTOS

Plano de monitorização de recursos hídricos subterrâneos

Resultados Obtidos

Periodicidade

Área

Metodologia

Trabalhos a Realizar

ELEMENTOS

Responsabilidade de contactar as diferentes entidades intervenientes sempre que
significativos,
surjam níveis arqueológicos preservados,
preservados estruturas ou materiais significativos
que justifiquem a necessidade de medidas de minimização extraordinárias e/ou a
interrupção da obra.

O acompanhamento arqueológico será realizado de forma permanente, por uma equipa de
semelhantes. Estes trabalhos serão executados
arqueologia com experiência em projectos semelhantes
durante todas as operações que impliquem movimentações de terras (quer em fases de
construção, quer em fases preparatórias):desmataçoes, escavações, terraplenagens,
depósitos e empréstimos de inertes, etc. Durante o acompanhamento, será preenchida uma
“Ficha de Acompanhamento Arqueológico” onde serão registados os seguintes elementos:
- Registo do desenvolvimento dos trabalhos;
- Registo de todas as realidades identificadas;
- Caracterização dos depósitos estratigráficos;
- Classificação dos materiais arqueológicos;
- Localização e descrição de estruturas.
Todos os materiais recolhidos serão devidamente tratados (lavagem e marcação),
individualizados e inventariados, sendo os mais significativos desenhados e fotografados.
Será cartografado todo o território com potencial arqueológico desconhecido: (a) o território
onde não houve ablação dos solos de idade quaternária; (b) as superfícies identificadas na
alínea anterior serão, no caso de terem estado ou ainda estarem temporariamente
cobertas
p
por inertes, devidamente delimitadas com indicação específica; (c) as áreas onde o coberto
florestal de espécies de crescimento rápido ou outras, foi impeditivo de prospecção
arqueológica eficaz, serão também claramente cartografadas.
Os principais aspectos da obra serão registados fotograficamente.
Serão desenhados todos os cortes estratigráficos e planos de depósitos com interesse
arqueológico.

Caso surjam níveis arqueológicos preservados, estruturas ou materiais significativos, que Os relatórios mensais deverão contemplar as seguintes itens: breve descrição e
justifiquem a necessidade de medidas de minimização extraordinárias e/ou a interrupção da caracterização da obra e sintese dos trabalhos arqueologicos realizados.
obra, deverá será realizada uma ficha de ocorrência, alertando-se as entidades
competentes: IGESPAR. Deverão ainda ser realziados relatórios mensais.

O acompanhamento deverá ser realizado permanentemente, sempre que decorram
trabalhos de revolvimento do subsolo.

O acompanhamento incidirá sobre toda area do projecto. Deverão ser executados trabalhos
de acompanhamento durante todas as operações que impliquem movimentações de terras
(quer em fases de construção, quer em fases preparatórias):desmataçoes, escavações,
terraplenagens, depósitos e emprestimos de inertes, etc.

O trabalho dever ser realizado por equipa devidamente credenciada pelo IGESPAR

ASPECTOS PARTICULARES

Acompanhamento Arqueológico

CONDIÇÕES GERAIS

Plano de monitorização do Património

CONDIÇÕES GERAIS

ASPECTOS PARTICULARES

De acordo com a legislação em vigor
O relatório final deverá ser aprovado pelo IGESPAR, atraves de oficio a enviar ao
dono de obra.

Elaboração de um Relatório Final, no final de todos os trabalhos, que impliquemj O relatório deverá ter a seguinte estrutura: Relatório Base e Anexos Técnicos
revolvimento do subsolo. O Relatório Final, será elaborado de acordo com o disposto no
artigo 13.º do Decreto –Lei 270/99 de 15 de Julho e com as rectificações que lhe foram
introduzidas com o Decreto –Lei 287/00 de 10 de Novembro e pelo Decreto-Lei n.º107-01
de 8 de Setembro.

Elaboração de uma Carta de Patrimonio onde se identifique todas as ocorrências
patrimoniais identificadas, a uma escala 1:25 000 ou outra que se considere adequada

Todos os oficios imitidos pelo IGESPAR, nomedamente autorizações de trabalho e
aprovações de relatórios

Após a implementação das medidas mitigadoras deverão ser realizados relatórios Os relatórios e cocnsequentemente a libertação do sitio deverá ser oficializada por
especificos:perliminar (para libertar o sitio) e final (compilação de todos os sdados)
oficio proprio do IGESPAR

Sempre que sujam ocorrências patrimoniais e após a avaliação por parte das entidades A equipa afecta aos trabalhos de minmização deverá ser diferente da equipa de
competentes, deverão ser implementadas medidas de minimização de escavação Acompanahmneto arqueologico
de
arqueologica

Prazos para Entrega do
Relatório Final

Conclusões

Cartografia a
Apresentar

Documentos Anexos
de Relevante
Importância

Resultados das
medidas de
minimização

Medidas
Minimização

ELEMENTOS

Plano de monitorização do Património (cont .)

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 José Aldeia Lagoa & Filhos, SA:
Controlar o cumprimento das medidas preventivas e minimizadoras inerentes aos
impactes produzidos pela exploração e comprovar se esses impactes são os previstos
no estudo;
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;
Verificar a correcta execução do Plano de Lavra e o respectivo Plano de
Recuperação Paisagística;
Cumprir os níveis de qualidade relativamente aos materiais empregues na
Recuperação Paisagística;
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.
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Em suma, julga-se que os impactes negativos detectados não inviabilizam em termos
ambientais o empreendimento que a empresa José Aldeia Lagoa & Filhos, SA se
propõe realizar, podendo ainda ser reduzidos, ou mesmo evitados, com a adopção das
medidas mitigadoras propostas.
Roussa, Fevereiro de 2011

O Coordenador

A Administração

_____________________

________________________

(Fernando Pacheco, Eng.º)
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– ANEXO 7 –
EXTRACTO DO RELATÓRIO FINAL
(Execução dos Mapas de Ruído do Concelho de Boticas)
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:8.2. classlflcacao de Zonas Sensiveis e Mistas
De acordo com 0 n.O 2 do Art.? 4.° do Decreto-Lei
classlticacao

de zonas "sensfveis"

devendo ser estabelecida

Embora

de acordo

estabelecida

e "mistas"

e da

nos pianos municipais

com

0 Art.o 3.° do

em func;ao da ocupacao

n.O 292/2000,
cornpetencia

citado

acustico

do territ6rio.

a classltlcacao

do solo, existente

a

das camaras municipais,

de ordenamento

diploma

devera tarnbern ser tido em conta 0 ambiente

de 14 de Novembro,

ou prevista,

referida

seja

considera-se

que

nas zonas em causa, 0 que alias

esta implfcito nos n.O4 e n.o 7 do Art." 4.° daquele diploma.
Sublinha-se

que, de acordo com 0 n.o 1 do Art.o 8.° do Dececreto-Lei

de Novembro,
exerclclo
reforca

a classificacao

de actividades

de uma zona como "sensfvel"

ruidosas

a recornendacao

a adopcao

de que esta classitlcacao

analise rigorosa das condlcoes
mapeamento

e justifica

dos campos

acustlcas

sonoros

n.0129212000, de 14

inviabiliza automaticamente

de restricoes

seja estabelecida

nos locais com interesse,

a escalas

ao trafeqo,

detalhadas

0 que

com base numa

efectuada

(Pianos

0

atraves do

de urbaruzacao

ou

P~anos de Pormenor).

Nas zonas classificadas
valores

de

LAeq

mandat6rio,
Novembro,

como "sensiveis"

superiores

aos

ou "mistas"

limites

onde se confirme a ocorrencia

estabelecidos

regulamentarmente,

nos termos do n.o 1 do Art." 6.° do Dececreto-Lei
elaborar

eo implementar

n.o 292/2000,

de
sera

de 14 de

Planas de Reduqao do Rufdo, da responsabilidade

da

Camara Municipal de Boticas.

Falce

aos

condicionalismos

recornenda-se

que

a sua

seguranc;a adequadas,
sonoros

do ruido

normal crescimento

para

defirticao/classiflcacao

as
seja

zonas
feita

"sensiveis"
garantindo

por forma a ter em conta quer as normais

ambiente,

quer 0 previsfvel

aumento

destes

e

margens

variacoes
niveis,

"rnlstas",
de

dos nfveis

decorrente

do

dos volumes de tratego ao longo do tempo.

Foi com base nestes
de1finidas as zonas

estabelecidos

criterios

"senslvels"

que no ambito
e "mlstas",

da revlsao

a publicar

do PDM de Boticas

conjuntamente

foram

com 0 mesmo

documento.

o fI/Iapa

de Conflitos apresentado

foi determinado

em func;ao dessa ctassiflcacao.
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